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AutismeProfil er et afdækningsforløb for voksne borgere, der kan være sen- eller nydiagnosticerede inden for autismespektret, og som er er stagnerede i forhold til job
eller uddannelse.
AutismeProfil henvender sig primært til kommunernes jobcentre og tilbyder et samlet og helhedsorienteret afdækningsforløb, der gennem semistrukturerede interviews
og samtaler afdækker borgerens autismeprofil, stressbarrierer, udfordringer og styrkesider samt motivation for job eller uddannelse. I AutismeProfil vil der være et særligt
fokus på, hvilke ressourcer borgeren besidder som kan bringes i spil i et fremadrettet
arbejdsmarkeds-eller uddannelsesmæssigt perspektiv.
AutismeProfil bygger på visuelt, målrettet materiale som giver borgeren med autisme
mulighed for at italesætte de betydningsfulde faktorer, der har indflydelse på den
samlede trivsel og kapacitet i arbejds- eller uddannelseslivet, og kan åbne op for en
perspektiverende dialog med myndighedsperson.
AutismeProfil er bygget op over 9 sessioner á 1 ½ times varighed. Sessionerne vil tage
højde for borgerens evne til koncentration og der vil være mulighed for pause undervejs.
Der udarbejdes afslutningsvist en grundig rapport, hvori der bl.a. laves en vurdering
af nyttige handlestrategier og eventuelle støttebehov samt mulige arbejdes- eller uddannelsesområder der kunne være relevante for borgeren. Denne rapport kan være
med til at styrke myndigheds beslutningsgrundlag ift. videre indsats for borgeren.
Forløbet kan foregå i Rådgivningsafdelingen på Autismecenter Nord-Bo, Lindholm
Brygge, i hjemmet hos borgeren eller evt. i lokale hos kommunen. Det vil være muligt
for borgerens evt. bostøtte, kontaktperson eller pårørende at deltage i (dele af ) sessionerne.
Forløbet varetages af en specialpædagogisk konsulent med specialiseret viden om
autisme.
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De 9 sessioner i AutismeProfil er bygget op omkring følgende indhold:
1. Afklarende møde med borgeren og myndighedsperson for afdækning af forventninger og introduktion til forløbet.
Der laves aftaler ift. evt. igangsætning, ligesom der vil blive drøftet tidsperspektiv i
forløbet og evt. behov for statusopdatering undervejs, hvis forløbet strækker sig ud
over 9 uger.
Ønskes forløbet ikke igangsat, afsluttes det igen uden beregning for myndighed.
2. Introduktion til materialet i AutismeProfil.
Diagnoseforståelse hos den enkelte borger.
Fokus på sammenhængen mellem autisme-stress-belastning og afdækning af
graden af belastningsrelaterede symptomer.
Udarbejdelse af borgerens stress-profil.
3. Introduktion til modellen ”Min autismeprofil”.
Herunder afdækning af følgende områder:
Konkret tænkning / kommunikation og sprog.
Sanser og motorik.
Opmærksomhed og koncentration.
De eksekutive funktioner (evnen til at danne overblik, planlægning, strategier, konsekvens osv.).
4. Forsat arbejde med modellen ”Min autismeprofil”.
Herunder afdækning af følgende områder;
Detaljefokusering.
Forestillingsevne.
Mentaliseringsevne.
Særlige styrker og interesser.
5. Gennemgang af de arbejdsmæssige- eller uddannelsesrettede styrkesider og ressourcer.
Herunder drøftelse af hvilke arbejds- eller uddannelsesområder der kunne være relevante eller hensigtsmæssige for borgeren.
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6. Afdækning af hvilke handlestrategier borgeren benytter i dag (beskyttende og/eller
kompenserende).
Vurdering og beskrivelse af borgerens behov for handlestrategier fremadrettet
(kompenserende og udviklende).
Afdækning af motivation og mening ift. fremtid med henblik på job eller uddannelse.
Herefter udarbejder specialpædagogisk konsulent rapport som, ud fra nedenstående overskrifter, giver en faglig vurdering af borgerens kompetencer og eventuelle behov for støtte samt mestringsstrategier.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baggrund for forløbet.
Status pt. ift. borgerens trivsel – herunder beskrivelse af mulige belastningsrelaterede symptomer og baggrund for disse.
Diagnoseforståelse.
Beskrivelse af borgerens autismespecifikke karakteristika jv. gennemgang af ”Den
autistiske tænkning” – herunder særligt fokus på styrkesider og ressourcer.
Mulige arbejds- eller uddannelsesområder.
Mulige udfordringer for borgeren ift. at indgå på en arbejdsplads eller en uddannelse, herunder støttebehov.
Borgerens motivation for indsatser fremadrettet.
Opmærksomhedspunkter for evt. kommende arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.
Generelt støttebehov hos borgere med autisme.

7. Gennemgang af rapporten med borgeren evt. sammen med støtteperson
(pårørende, bostøtte eller andre).
8. Opsummering på forløbet og drøftelse af parathed, forventninger og mulige
bekymringer ift. fremtid.
Myndighed tilsendes herefter rapport, og har mulighed for telefonisk sparring
med specialpædagogisk konsulent ift. indhold og anbefalinger forud for afsluttende møde.
9. Afsluttende møde med myndighedsperson, borger (+ evt. støtteperson) samt
specialpædagogisk konsulent for drøftelse og gennemgang af indhold i rapport.
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Samlet pris for AutismeProfil vil for ovenover beskrevne forløb på 9 sessioner, materialer
til borgeren samt udarbejdelse af rapport og mulighed for telefonisk sparring i op til én
måned efter afslutning være:
15.443,00 kr.
Ved møder uden for Rådgivningsafdelingens rammer på Lindholm Brygge, vil der blive tillagt pris for køretid, hvilket er 400 kr. pr. time. Der beregnes efter første 30 minutters kørsel
og herefter for hver påbegyndt ½ time + evt. km takst jf. statens takst.
Der vil være mulighed for ekstra tilkøb, hvis forløbet ønskes udvidet med samtaler til evt.
mentor eller bostøtte, således denne kan blive opkvalificeret til at bistå opgaven som støtte
for borgeren. Hvis et Autismeprofil afsluttes efter igangsætning, bliver der afregnet pr. time
for udført arbejde inkl. 1. møde. Autismeprofil tager ca. 25 timer i alt og timeprisen bliver
dermed bruttoprisen:25 timer * udført arbejde opgjort på faktura. Hvis borgeren udebliver
uden afbud, retter Autismecenter Nord-Bo henvendelse til rådgiver, som kan vurdere om
der skal bevilliges yderligere én samtale som erstatning for udeblivelsen. Udebliver borgere mere end én gang skal rådgiver afklare hvorvidt forløbet skal forlænges yderligere.
Hvis borgeren melder afbud mindst 24 timer før erstattes tiden med ny tid, uden beregning. Henvendelse vedr. AutismeProfil kan ske til afdelingsleder i Rådgivningsafdelingen på
Autismecenter Nord-Bo Annette Møller, på tlf.: 41699640 eller am@nordbo.dk
Om Autismecenter Nord-Bo og Rådgivningsafdelingen:
Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende, nonprofit, selvejende organisation med en fondsbestyrelse. Fonden Autismecenter Nord-Bo arbejder ud fra
en formålsparagraf der beskriver, at vi skal arbejde for at skabe bedre livskvalitet
og levevilkår for mennesker med autisme. Autismecenter Nord-Bo har 3 dagtilbud
/ STUafdelinger (Skansevej, Lindholm Brygge og Aabybro), Beskyttet beskæftigelse
(De Gule Værksteder i Aabybro) samt diverse botilbud. Vi tilbyder desuden mentor- og bostøtte. Rådgivningsafdelingen består af specialpædagogiske konsulenter,
autoriserede psykologer med igangværende specialisering i neuropsykologi, afdelingsleder samt administrativ koordinator. Vi tilbyder bla. rådgivning, vejledning, supervision, kursusafholdelse, pædagogiske og neuropsykologiske udredninger samt
terapeutiske samtaler. Vi fungerer desuden som VISOspecialister i særligt komplicerede sager inden for autismeområdet.
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