
Orientering fra Socialdirektørforum: Kommunikationsområdet

RESUMÈ
Socialdirektørforum har i samarbejde med Region Syddanmark fået udarbejdet en kortlægning og 
analyse af kommunikationsområdet, der går på tværs af social- og sundhedsområdet. Se vedhæf-
tede bilag. Rapporten sendes til Sundhedsdirektørkredsen til orientering.

INDSTILLING

Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING
En af baggrundene for udarbejdelse af rapporten er, at Socialstyrelsen i 2016 udsendte en central 
udmelding for børn og unge fra 0 til 17 år med alvorlig synsnedsættelse. Socialstyrelsen henvendte 
sig til Socialdirektørforum primo 2021 vedrørende det regionale tilbud: Center for Kommunikation 
og Velfærdsteknologi (CKV) som ligger i Odense. Kommunerne i Syddanmark har peget på CKV, 
som et højt specialiseret tilbud til målgruppen. Socialstyrelsen beskriver i henvendelsen, at de som 
et led i monitoreringen af området har konstateret, at der kan være en tiltagende risiko for uhen-
sigtsmæssig afspecialisering som følge af, at en række kommuner i Syddanmark har opsagt deres 
aftaler om køb af ydelser hos CKV. Socialdirektørforum har fremsendt redegørelse til Socialstyrel-
sen vedrørende børnesynsområdet, og har fortsat fokus på kommunikationsområdet. Førnævnte 
analyse blev gennemført for hele kommunikationsområdet for at sikre et godt grundlag for eventu-
elle beslutninger på baggrund af undersøgelsen. 

Resultaterne har været fremlagt for Socialdirektørforum og også for kommunikationscentrene, der 
deltog med ledere og medarbejdere, der producerede data til undersøgelsen. I Syddanmark er der 
12 kommunikationscentre hvoraf Region Syddanmark driver det ene, resten er drevet af kommu-
ner.

Rapporten Kortlægning og analyse af kommunikationsområdet

I rapporten ses en aktivitetskortlægning af kommunikationsområdet i Syddanmark og case analy-
ser af CKV samt Assens, Svendborg og Odense Kommuner. 

Analysen afdækker kommunernes forventninger til udviklingen i aktivitetsniveau og eventuelt yder-
ligere hjemtagelser i de kommende år. I rapporten er der også beskrevet nogle anbefalinger og 
scenarier, som vil kunne understøtte, at der også fremadrettet er tilstrækkeligt specialiserede tilbud 
på kommunikationsområdet.

Resultater

 Grundlæggende giver undersøgelsen ikke anledning til bekymring for, om der er tilstrække-
lige tilbud på tale og høreområdet samt på mobilitetsområdet, i hvert fald ikke på kortere 
sigt
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 På synsområdet er der argumenter for, at opretholdelse af (de nuværende) stærke fagmil-
jøer er vigtigt ift. at sikre tilstrækkelige højt specialiserede ydelser især på længere sigt

Anbefalinger

 Bevare CKV som et højt specialiseret tilbud med kompetencer inden for alle specialer
 Styrkelse af den strategiske styring og koordination af kommunikationstilbuddene på tværs 

af kommunerne 
 Udvikling af en fælles begrebsdannelse om målgrupper, kompetencer, ydelser, indsatser 

og forløbstyper - herunder specialiseringsbegrebet
 Fokus på at følge og monitorere aktiviteten på kommunikationsområdet - herunder ensartet 

registrering


