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1

Velkomst ved formand Pia Ravnsbæk Bjærge
PRB bød velkommen og indledte mødet med en præsentationsrunde.
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Godkendelse af referat fra mødet den 6. marts 2018
Referatet blev godkendt.
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Regnskab 2017 og budget 2018 /Lars Søltoft
LS fortalte kort om, hvordan instituttets økonomi er bygget op.
Den primære økonomi stammer fra instituttets levering af ydelser til de nordjyske kommuner. Udbuddet af ydelser aftales med kommunerne i de årlige rammeaftaler, der bestemmer
udbud af de forskellige ydelsestyper, kapaciteten til de forskellige målgrupper, principper for
afregning og gældende takster. Dertil har instituttet et mindre sundhedsbudget til løsning af
aftalte opgaver for de nordjyske sygehuse, ligesom instituttet leverer ydelser som indtægtsdækket virksomhed på undervisnings- og arbejdsmarkedsområdet.
LS gennemgik økonomien i de fremsendte bilag. Instituttet har gennem årene haft en meget
stabil belægning. Belægningen i 1. kvartal 2018 er lidt lavere end ventet, men forventes på
niveau senere på året. Instituttet har gennem flere år haft et mindre overskud, hvilket også
forventes i 2018.
Der blev spurgt ind til, hvad der sker med et overskud, hvortil LS oplyste, at det er virksomhedsledelsen i Regionen, der sammen med kommunerne beslutter dette. Nogle gange
dækker overskuddet et underskud på et andet tilbud i sektoren, andre gange hensættes det
på en konsolideringskonto.
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Orientering om ny struktur i Specialsektoren /Lars Søltoft
LS orienterede om den ny organisering i Specialsektoren og udleverede et bilag med sektorens nuværende 15 tilbud placeret i de 4 nye områder. Den ny organisering er et resultat af
en analyse af den gamle organisering, der blev besluttet efter kommunalreformen i 2007.
Analysen er gennemført af et eksternt konsulentfirma, ”LEAD”. Formålet har været tydelige
ledelsesroller, fokus på nærledelse samt at styrke sektorens beslutnings-, sammenhængsog implementeringskraft.
PRB tilføjede, at den ny organisering er resultatet af en proces, hvor der bl.a. har været relevant inddragelse og gennemført en række fokusgruppeinterviews.
LS fortalte videre, at instituttet er kommet i familie med Center for Døvblindhed og Høretab
samt Specialbørnehjemmene. Områdets navn er endnu ikke på plads, men det overvejes at
navngive området ”Kommunikation og Specialpædagogik”. Der er desuden opmærksomhed på, at de 3 tilbud bevarer deres gode navn og brand.
Der udspandt sig en drøftelse af fordele ved den ny struktur. Der var enighed om, at der
kontinuerligt skal være fokus på at værne om og sikre høj kvalitet og faglighed i tilbuddene
– til gavn for brugerne, og så kommunerne fortsat vil købe ydelserne.
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Spørgsmål fra Hanne Vestergaard Ottesen
HVO uddybede sine spørgsmål, der sammenfattende handler om uklarheder omkring undervisning i brug af hjælpemidler.
LS redegjorde for, at ISH som udgangspunkt kan undervise i alle de nævnte områder, hvis
kommunen beder os om at gøre det. Vi har hørt om ventetid hos BORN (Blindes Oplysningsforbund Region Nord), men det er ikke noget, vi kan hjælpe med. Vi leverer fx en computer og giver en kort introduktion, men vi underviser ikke. Det er en kommunal afgørelse,
hvis vi skal gøre det.
HVO spurgte ind til, hvorvidt ISH ville kunne undervise i eget hjem, hvis det er nødvendigt,
hvilket LS kunne bekræfte og uddybe med, at ISH hjælper borgeren med at ansøge kommunen om behov for undervisning. Det blev aftalt, at LS vil tage spørgsmålet om den videre
sagsgang med til afdelingslederen for synsområdet.
LS tilføjede, at den formelle og korrekte klageadgang ved lang ventetid, ikke tilstrækkelig
kvalitet mv. er til kommunen, som er den bevilgende myndighed.
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Drøftelse af Strategiplan 2018
LS gennemgik kort strategiplanens konkrete tiltag/indsatser samt status.
Planen er tænkt som et dynamisk værktøj, som løbende revideres gennem året – i takt med
at indsatserne implementeres.
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Orientering fra forstanderen
LS fortalte, at instituttet har stor opmærksomhed på de øgede krav til dataopbevaring, som
er en konsekvens af den nye Persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018.
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Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
DDH fortalte, at ventetiden er steget en smule i Thisted – fra 4 uger til 12 uger. Der ansøges
om nyt personale. Der er endnu ikke oprettet en klinik i Hjørring. Han opfordrede til, at man
besøger hjemmesiden ”sundhed.dk”, der opdateres løbende med de aktuelle ventetider.
HVO sagde, at der i regi af FDDB (Foreningen Danske DøvBlinde) er igangsat en kampagne ”KLAR SNAK”, hvor studerende (SOSUer og pædagogiske assistenter mm.) kan
booke et foredrag om, hvordan man kommunikerer med en person, der har nedsat syn og
hørelse. Det er en målgruppe, som de efter endt uddannelse kan komme til at arbejde med.
CB bemærkede, at det er vigtigt, at kommunerne kender ISHs forskellige tilbud. LS svarede
hertil, at ISH hvert år har dialogmøder med kommunerne, hvor der er stor tilslutning, og
hvor der fortælles om de forskellige ydelser mv.
KMP fortalte, at der ansættes en ny ledende overlæge, Anders Kruse, i Øjenafdelingen pr.
1. september. På sygehuset arbejdes der også med organisering i form af ”Patientnær ledelse”, der handler om uddelegering af mere kompetence til ledere i afdelingerne. Desuden
er det besluttet, at Øjenafdelingen ikke udflyttes til NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital) i
første omgang men blive på Syd indtil videre.
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Eventuelt
LS opfordrede alle til at tage ISHs ”Tilbudskatalog Rammeaftale 2018”.
PRB bad alle overveje ønsker til et tema/emne til næste bestyrelsesmøde.
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