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Årsrapport 2017 for Institut for Syn og Hørelse 

 

Institut for Syn og Hørelse – kort fortalt 

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

Status 

I lighed med tidligere år er de nordjyske kommuners efterspørgsel på ydelser hos Institut for Syn og Hørelse forsat stabil, 
og den økonomiske bæredygtighed er ikke truet. Den stabile efterspørgsel er på den måde med til at bidrage til at fast-
holde et højt specialiseret fagligt miljø på området.  

Økonomi 

1A Generel rådgivning og informa-

tion – Høreområdet 18+ år 

2016 2017 2018 

(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 

2016 2017 2018 
(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. 
  

2A og 2B Rådgivning, vejledning, un-
dervisning og afprøvning –Syns- og 

ASK området 0 – 18 år 

2016 2017 2018 
(forventet) 

Kapacitet  2.900,0 2.900,0 2.900,0 

Realiseret aktivitet 2.281,0 2.387,8  

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

Realiseret belægning (%) 78,7 82,3  

Ydelse 2A og 2B ligger aktivitetsmæssigt relativt stabile.  

2C Høreområdet – Konsulentbistand 
til voksne 

2016 2017 2018 
(forventet) 

Kapacitet  7.800,0 7.800,0 7.800,0 

Realiseret aktivitet 7.549,3 7.844,0  

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

Realiseret belægning (%) 96,8 100,6  

Ydelse 2C - høreområdet indeholder konsulentbistand til voksne hørehæmmede og borgere der er blevet døve. Aktivite-
ten har været stigende og niveauet forventes uændret i 2018. 
 

2C Syns- og ASK området 2016 2017 2018 

(forventet) 

Kapacitet  9.800,0 9.800,0 9.800,0 

Realiseret aktivitet 8.984,9 8.719,0  

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

Realiseret belægning (%) 91,7 89,0  

Ydelse 2C – Syns- og ASK området indeholder konsulentbistand til blinde og svagsynede voksne samt voksne med an-
den varig nedsat funktionsevne. Aktiviteten har været lavere end budgetteret, men forventes i 2018 at tilnærme sig det 
budgetterede niveau. 

2D Synsområdet medicinsk-optiske 
øjenlidelser 

2016 2017 2018 
(forventet) 

Kapacitet  960,0 960,0 960,0 

Realiseret aktivitet 932,8 984,8  

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

Realiseret belægning (%) 97,2 100,3  

Ydelse 2D vedrører optikerydelser til børn og voksne med medicinsk-optisk definerede øjenlidelser. Antallet af borgere 
der modtager disse ydelser ligger stabilt omkring det budgetterede. 



2E Høreområdet - undervisningsfor-
løb 

2016 2017 2018 
(forventet) 

Kapacitet  1.027,0 1.027,0 1.027,0 

Realiseret aktivitet 874,0 1051,2  

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

Realiseret belægning (%) 85,1 102,4  

Ydelse 2E vedrører undervisningsforløb på hold eller individuelt. Aktiviteten har været stigende og niveauet forventes 
uændret i 2018. 
 

3A Optik og IT Hjælpemidler 2016 2017 2018 
(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 2016 2017 2018 
(forventet) 

Betalende kommuner 9 9 9 

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

3C Undervisningshjælpemidler 2016 2017 2018 
(forventet) 

Betalende kommuner 10 10 10 

Alle kommuner bortset fra Aalborg Kommune benytter sig af puljen til undervisningshjælpemidler. 

Budget og regnskab 
 

År 2016 2017 2018 (forventet) 

Budget 

Bruttoomkostningsbudget 35.242.141  35.023.988  35.224.254  

Regnskab 

Takstindtægter -34.596.082  -34.692.533  -35.205.640  

Direkte udgifter 23.862.723  23.156.191  25.269.906  

Administration 4.264.935  4.199.352  3.879.539  

Central ledelse og administration 1.557.472  1.518.487  1.630.381  

Ejendoms- og kapitalomkostninger 3.024.858  3.200.761  3.159.677  

Tilsyn og udvikling 523.291  775.537  624.761  

I alt -1.362.803  -1.842.204  -641.376  

 

Udvikling af Institut for Syn og Hørelse 

Faglig udvikling  
Synsafdelingen ved Institut for Syn og Hørelse har i 2017 gennemført et pilotprojekt vedrørende opsporing af psykisk 
udviklingshæmmede voksne med synsvanskeligheder. Projektet er mundet ud i et nyt tilbud til kommunerne i Nordjylland 
om synscreening af beboere på kommunale bosteder for voksne udviklingshæmmede borgere. 

Høreafdelingen ved Institut for Syn og Hørelse er i 2017 indgået i et projekt i samarbejde med Aalborg Universitetshospi-
tal, Audiologisk afsnit og høreapparatproducent Oticon vedrørende udnyttelse af mulighederne for at benytte teleaudiolo-
giske løsninger i forhold til borgere med høretab. Projektet forventes at køre i 3 år. 

Organisatorisk udvikling 
Institut for Syn og Hørelse løser en del sundhedsopgaver, der er omfattet af tilsynet fra Styrelsen for patientsikkerhed. 
Der er i den forbindelse udarbejdet instrukser i forhold til, hvordan medarbejderen skal forholde sig i forbindelse med mø-
det med en borger.  


