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Arbejdsgruppen ”Struktureret dialog til og fra Synscenter Refsnæs” (nedsat på sidste DTHS møde) er 

kommet godt fra start og arbejder med konkrete tiltag til at udvikle og forbedre dialog og samarbejde om 

Henvendelse og Visitation mellem synskonsulenter og Synscenter Refsnæs.  

 

Gruppen har aftalt, at jeg skriver ud og orienterer alle ledere om to konkrete tiltag vedrørende lister med 

skolebørn og samtykkeerklæringer. 

 

Arbejdsgruppen bringer de samme to ting i spil på synskonsulenternes netværksmøde mandag 19/11, da 

nu konsulenterne er samlet. 

 

Generelt fra arbejdsgruppen 

Vi har delt vigtige erfaringer og samlet input, som gruppen arbejder videre med. Det kom frem, at landets 

synskonsulenterne arbejder meget forskelligt – og det har gruppen stor respekt for. Der er meget 

inspiration at hente. Men på enkelte områder er det nødvendigt med en ”ensretning” eller ”opstramning. I 

bedes derfor som ledere  være opmærksomme på følgende:  

 

Henvendelse, indstilling og visitation af skoleelever 

Baggrund: Ikke alle men en del synskonsulenter benytter en gammel fremgangsmåde og sender lister med 

navne på skoleelever til gruppeforløb til Synscenter Refsnæs. Synscenter Refsnæs kan og må ikke håndtere 

listerne, hvor 1) personfølsomme oplysninger blandes og ikke kan journaliseres og 2) formålet med 

henvendelsen ikke er beskrevet. Der er derfor brug for en ny fremgangsmåde. Kort fortalt: 

 

 Praksis har tidligere været, at Synscenter Refsnæs sendte invitation til et gruppeforløb til eleverne 

på listen, uden nærmere beskrivelse af eleven. Derefter tilmeldte forældrene eleven til et 

gruppeforløb på Refsnæs. Hvorefter synskonsulenten udarbejdede en indstilling med problematik 

og mål med forløbet … 

 Synskonsulenten må ikke blande personlige data på en liste ved at sende lister med navne på børn 

til Synscenter Refsnæs  

 Synscenter Refsnæs må ikke håndtere listerne. Sidste gruppeforløb for skoleelever med lister er 

derfor i uge 4 (2019) 

 Lister bliver med virkning fra 19. november desværre afvist 

 Skoleteamet i Specialrådgivningen og arbejdsgruppen foreslår ny procedure: Et ”interesseskema” 

(vedhæftet), der omdeles og drøftes på netværksmødet for Synskonsulenter 19/11. Vi tilfører 

processen et ekstra ”loop”, men lovliggør processen og letter arbejdet for både synskonsulenter 

og Refsnæs. Skemaet justeres og tages i brug til gruppeforløb i 2019 uge 9 og uge 15  

 Ledelsen på Synscenter Refsnæs går ved behov i dialog med konkrete kommunikationscentre og 

synskonsulenter om dette 

 

På vegne af arbejdsgruppen beder vi på netværksmødet synskonsulenterne drøfte og komme med input til  

 ”Interesseskema” – forslag til justeringer 



 Hvordan gør vi tilbud om gruppeforløb mere transparente og lette at forstå. Hvad vil vi arbejde 

med på et gruppeforløb for skoleelever? Hvad har synskonsulenten og familien brug for at vide, 

som ikke står i beskrivelsen af gruppeforløbet?  

 

Samtykke 

Baggrund: Specialrådgivningens medarbejdere oplever jævnligt, at der er forældre, der ikke ved, at der er 

sendt en Henvendelse til Synscenter Refsnæs om et forløb hos os. Synscenter Refsnæs må naturligvis ikke 

håndtere en sag uden samtykke og medarbejderne står derfor i et svært dilemma. I og synskonsulenterne 

bedes være opmærksomme på følgende:  

 Der skal foreligge samtykke, når der sendes Henvendelsesskema på et barn/ung til Synscenter 

Refsnæs 

 Lokal synskonsulent / henvender har ansvaret for dette 

 Barnet/den unge, familien og evt. fagprofessionelle informeres om indholdet inden, der sendes 

henvendelsesskema 

 Specialrådgivningen kan desværre ikke håndtere en Henvendelse, hvis det viser sig, at der ikke er 

samtykke 

 Det er naturligvis fortsat muligt at kontakte Synscenter Refsnæs om generelle problemstillinger 

uden samtykke 

 Dokumenter/bilag  vedlægges henvendelsesskemaet med det samme (hvis de kan fremskaffes) – 

for at spare hinandens tid med ekstra opkald og mails 

 

På vegne af arbejdsgruppen beder vi på netværksmødet synskonsulenterne dele viden og erfaring om, 

hvordan man arbejder med samtykkeerklæringer og med GDPR. Loven er klar nok, men håndteres 

forskelligt i kommunerne. Kan vi inspirere hinanden til enkle løsninger? 

 

Baggrund 

Arbejdsgruppen er nedsat på initiativ af Synscenter Refsnæs og repræsenterer synskonsulenter og ledere 

fra lokale kommunikationscentre i Danmark samt Synscenter Refsnæs. Det er sikret at deltagerne så vidt 

muligt repræsenterer forskellige typer lokal organisering. Baggrunden for arbejdsgruppen er dels nogle 

vigtige knaster i samarbejdet og dels de mange forandringer af krav og rammevilkår for arbejdet med børn 

og unge med alvorlig synsnedsættelse.  

 

Der er behov for mere synlighed og strukturerede arbejdsgange i samarbejdet. Der er også behov for at 

udvikle fælles sprog og forståelse for de krav og rammer, som hhv. Synscenter Refsnæs og 

synskonsulenterne arbejder under i dag (VISO KaS, nye dokumentationskrav, arbejdsdelingen i 

kommunerne, Serviceloven, GDPR mv.). Det igangværende generationsskifte på synsområdet bliver også 

berørt. Arbejdsgruppens næste skridt er at 

 

o Drøfte indhold i breve fra Synscenter Refsnæs til synskonsulenter og familier – sender vi de 

rigtige signaler og de nødvendige informationer?  

o Drøfte hvordan procedurer for Henvendelse og Visitation bedst beskrives, så forældre, 

fagprofessionelle og nye synskonsulenter kan orientere sig. Der ønskes en klar beskrivelse 

af procedure, hvor det er let at tyde processen. Samtidig ønsker vi at spare hinanden for 

unødige telefonopkald og e-mails med spørgsmål, reminders osv. 



 

Denne mail er sendt til de lokale synskonsulenters ledere i kommuner, regioner, kommunikationscentre og 

synscentral.  

 

Specialrådgivningen og arbejdsgruppen håber meget på et positiv samarbejde om at finde løsninger på 

ovenstående knaster, og står til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående eller I har brug for at 

drøfte, hvordan vi løser konkrete sager. 

 

De bedste hilsner fra  

Nanette Borges 

Afdelingsleder 

Specialrådgivningen 

 


