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Årsrapport 2019 for Institut for Syn og Hørelse  

 

Institut for Syn og Hørelse – nu Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed 

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til hørehæmmede og døvblevne 
børn og voksne, blinde og svagsynede børn og voksne, døvblinde børn og voksne samt børn og voksne med anden ned-
sat kommunikationsfunktion på grund af nedsat tale-, læse- eller skrivefunktion. 

Status 

De nordjyske kommuners efterspørgsel på ydelser hos Institut for Syn og Hørelse har gennem årene ligget stabilt om-
kring en samlet belægningsprocent på 95. Instituttets takster er baseret på en forventet udnyttelse af kapaciteten på 
netop 95%, og den stabile efterspørgsel har været en vigtig medvirkende faktor til fortsat at kunne fastholde et højt speci-
aliseret fagligt miljø på området. Belægningen i 2018 på alle ydelser endte samlet på 92,3%, hvilket er lidt under det bud-
getterede, og betyder at efterspørgslen har været under det forventede niveau. Afvigelsen er dog ikke noget der umiddel-
bart truer den økonomiske bæredygtighed, men udviklingen på området følges opmærksomt i 2019. 

 

1A Generel rådgivning og informa-
tion – Høreområdet 18+ år 

2017 2018 2019 
(forventet) 

Betalende kommuner 9 9 9 

Ydelse 1A på Høreområdet for voksne er objektivt finansieret. Alle kommuner bortset fra Thisted og Morsø kommuner 
benytter sig af ydelse 1A. 
 

1A Generel rådgivning og informa-
tion – Syns- og ASK området – Børn 
og voksne 

2017 2018 2019 
(forventet) 

Betalende kommuner 11 11 11 

Ydelsen 1A på Synsområdet og ASK-området for børn og voksne er objektiv finansieret. Alle nordjyske kommuner benyt-
ter sig af ydelsen. 
Økonomi 

2A og 2B Rådgivning, vejledning, un-
dervisning og afprøvning –Syns- og 
ASK området 0 – 18 år 

2017 2018 2019 
(forventet) 

Kapacitet  2.900,0 2.900,0 2.900,0 

Realiseret aktivitet 2.387,8 2.235,8  

Budgetteret belægning (%) 95,0 95,0 95,0 

Realiseret belægning (%) 82,3 77,1  

Ydelse 2A og 2B ligger noget under det budgetterede, men nogenlunde i niveau med tidligere år. Der kan spores et let 
fald på børneområdet de senere år. 
Økonomi 

2C Høreområdet – Konsulentbistand 
til voksne 

2017 2018 2019 
(forventet) 

Kapacitet  7.800,0 7.800,0 7.800,0 

Realiseret aktivitet 7.844,0 7.060,2  

Budgetteret belægning (%) 95,0 95,0 95,0 

Ydelse 2C-høreområdet indeholder konsulentbistand til voksne hørehæmmede og døve. Aktiviteten har tidligere år ligget 
stabilt omkring 95%, men ligger lidt under det budgetterede i 2018.  
 
 

2C Syns- og ASK området 2017 2018 2019 
(forventet) 

Kapacitet  9.800,0 9.800,0 9.800,0 

Realiseret aktivitet 8.719,0 8.301,2  

Budgetteret belægning (%) 95,0 95,0 95,0 

Realiseret belægning (%) 89,0 84,7  

Ydelse 2C- Syn og ASK indeholder konsulentbistand til blinde og svagsynede voksne. Som på høreområdet har aktivite-
ten tidligere år ligget nogenlunde stabilt, men i 2018 konstateres et fald i efterspørgslen..  
 

2D Synsområdet medicinsk-optiske 
øjenlidelser 

2017 2018 2019 
(forventet) 

Kapacitet  960,0 960,0 960,0 

Realiseret aktivitet 984,8 994,0  

Budgetteret belægning (%) 95,0 95,0 95,0 

Realiseret belægning (%) 100,3 103,5  



Ydelse 2D vedrører optikerydelser til børn og voksne med medicinsk-optisk definerede øjenlidelser. Antallet af borgere 
har ligget lidt over det budgetterede niveau. 
 
 

2E Høreområdet - undervisningsfor-
løb 

2017 2018 2019 
(forventet) 

Kapacitet  1.027,0 1.027,0 1.027,0 

Realiseret aktivitet 1.051,2 1.099,1  

Budgetteret belægning (%) 95,0 95,0 95,0 

Realiseret belægning (%) 102,4 107,0  

 Ydelse 2E vedrører undervisningsforløb på hold eller individuelt. Aktiviteten har været let stigende og belægningen over 
det budgetterede. 

3A Optik og IT Hjælpemidler 2017 2018 2019 
(forventet) 

Betalende kommuner 11 11 11 

Alle kommuner har benyttet sig af hjælpemiddelpuljen til optik og IT hjælpemidler i de seneste to år og vil også gøre det i 
2018. 

3B Øvrige synshjælpemidler 2017 2018 2019 
(forventet) 

Betalende kommuner 9 9 9 

Alle kommuner bortset fra Hjørring og Aalborg kommuner benytter sig af hjælpemiddelpuljen til øvrige synshjælpemidler. 

3C Undervisningshjælpemidler 2017 2018 2019 
(forventet) 

Betalende kommuner 10 11 11 

Aalborg Kommune har medio 2018 tilmeldt sig ydelsen. 

Budget og regnskab 
 

År 2017 2018 2019 (forventet) 

Budget 

Bruttoomkostningsbudget 35.023.988  35.208.867  35.517.212  

Regnskab 

Takstindtægter -34.692.533  -34.725.423  -35.517.212  

Direkte udgifter 23.156.191  25.663.927  27.323.174  

Administration 4.199.352  4.121.268  3.491.363  

Central ledelse og administration 1.518.487  1.148.151  1.607.407  

Ejendoms- og kapitalomkostninger 3.200.761  3.212.328  3.012.269  

Tilsyn og udvikling 775.537  579.323  669.768  

I alt -1.842.204  -426  586.769  

 

 

Udvikling af Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed 

Faglig og organisatorisk udvikling 

Specialsektoren i Region Nordjylland har i 2018 gennemført nogle organisatoriske ændringer, som betyder at instituttets 
målgrupper er udvidet til også at omfatte hørehæmmede børn samt døvblinde børn og voksne. I den forbindelse er to 
afdelinger fra Center for Døvblindhed og Høretab lagt sammen med Institut for Syn og Hørelse. 
 
Opgaverne om de nye målgrupper omfatter specialrådgivning, vidensarbejde og kursusaktivitet, og udføres i regi af Soci-
alstyrelsen som landsdækkende VISO-KaS-opgaver. Der er tale om konsulentfunktioner, som har stort fællesskab med 
instituttets øvrige opgaver. Institut for Syn og Hørelse har i den forbindelse skiftet/udvidet tilbuddets navn til Institut for 
Syn, Hørelse og Døvblindhed forkortet ISHD. 
 



ISHD er i den ny organisering placeret i ét ud af fire nyetablerede områder inden for Specialsektoren med navnet ”Om-
råde for Kommunikation og Specialpædagogik”. Ud over ISHD tæller området Center for Døvblindhed og Høretab samt 
Specialbørnehjemmene. Den administrative betjening af alle tilbuddene er desuden samlet i en ny fællesfunktion. 
 
Ledelsesstruktur 

I forbindelse med de omtalte organisationsændringer er ledelsesstrukturen ændret til at ISHD ledes af en tilbudsleder 
samt 4 afdelingsledere for henholdsvis Høreafdeling Voksne, Høreafdeling Børn og Unge, Afdeling for Syn og Alternativ 
Kommunikation og Specialrådgivningen for Døvblinde. Til det samlede område er der ansat en områdechef. 

Fysiske rammer 

I forbindelse med tilgangen af de to ny afdelinger er ISHD’s lejemål på Sofiendalsvej blevet udvidet, så der er arbejds-
pladser til alle. Medarbejderstaben er vokset fra knap 50 medarbejdere til lidt over 70.  


