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Borger med autisme over 18 år, kan oftest ikke være i forældrenes hjem, da forældrene ikke kan søge 

om tabt arbejdsfortjeneste m.v. De uafklarede boligsituationer skaber stress hos borgerne med 

autisme+ (dvs. borgere med en ekstra diagnose udover autisme som fx Tourette, ADHD, OCD, 

selvskadende m.m) over 18 år, hvilket kan føre til udadreagerende adfærd som på sigt kan føre til 

psykose og dermed er eneste hjælpemulighed en indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Desværre ses det 

også, at disse borgere får domme for deres udadreagerende adfærd grundet eksempelvis stress over 

skiftende midlertidige boliger og manglende aktiveringer. Der mangler boliger og aktiviteter, hvor man 

prøver at samle beboerne efter, hvad de har af behov. Hvis der er stor spredning på alder og handicap, 

kan det gøre det svært at lave fællesarrangementer ud af huset for alle, men måske det kan foregå i små 

grupper. 

 

Bofællesskaber, der kan rumme borgere med autisme+, er i høj stigning på antallet af mulige beboere 

og aktiviteter de kan tilvælge,  da aktiviteter kan skabe bedre trivsel. Et bofællesskab, hvor borgere 

med autisme+ kan bo i selvstændige boliger (som SORAS foreskriver) men stadig være en del af et 

socialt fællesskab med naboer. Det er dog vigtigt, at det er et tilvalg og ikke tvang om sociale 

relationer. Det er vigtigt, at voksne med autisme+ har deres eget hjem og base, hvor de kan søge 

relationer hos naboerne og stadig har mulighed for hjælp hos bostøtterne. Det er dermed vigtigt, at 

beboerne stadig får mulighed for at få bostøtterne med og hjælp fra dem. Inspirationen skal dermed, 

som tidligere nævnt, findes i SORAS-projektet, men som en døgnordning, så borgerne kan få den 

hjælp, som de har brug for hele døgnet. Fx kan psykotiske anfald, selvskadende adfærd mv. lige så vel 

ske om natten som om dagen. Omvendt kan nogle med autisme+ sagtens bo i egen lejlighed og fungere 

i det, men hvor de i stedet har brug for at være en del af et socialt fællesskab som er tilpasset deres 

behov.  

Hvad er SORAS: 

● Bostøtte til borgere i austime-spekteret med egen bolig med henblik på at blive mere 

selvhjulpen, der har behov for varierende hjælp fx 1x hver anden uge eller 3 gange pr. uge til 

indkøb, madlavning, rengøring eller lign. 

● Bostøtte Støtten foregår mellem kl. 8-19. 

● Der hjælpes ikke aften og nat i denne ramme 

● Antal borger er steget fra oktober 2016 / 250 borger til nu juli 2020 / 450 borgere, der er 

tilknyttet 

● Samme ramme trods en næsten fordobling af brugere, kun få ekstra bevillinger 

● Alle socialpædagogers kalender er fuldt booket med støttende borgerbesøg 

● Dermed kan nu ikke hjælpes i nødsituationer uden at faste besøg aflyses  

I Aarhus mangler vi bosteder til voksne med autisme+. Lige nu placeres flere af dem uden for 

kommunen, men det er meget dyrt at have borgere bosat ude i andre kommuner. I stedet foreslår vi, at 

der findes inspiration i AT Home: https://www.sau.rm.dk/udvikling-og-projekter/fleksible-mobile-boliger/ 

Budgetforslaget omhandler derfor: 

https://www.sau.rm.dk/udvikling-og-projekter/fleksible-mobile-boliger/
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Ad 1: Bosteder der kan huse borgere over 18 år med Autisme+ og aktiveringsmuligheder 

i fælles områder samt bostøtte 

Ad 2: Ekstra rammebevilling til døgnbemyndiget SORAS, der nu skal klare næsten 

dobbelt så mange borgere inden for samme ramme. Med et stigende antal borger over 18 

år med autisme, der  har behov for den velfungerende og roste bostøtte. 


