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Høringssvar vedr. kommende vidensprojekt om virksomme indsatser og lovende
praksisser på området for børn og unge med høretab samt en endnu ikke fastlagt
problemstilling
Hermed skal vi takke for muligheden for at indgive høringssvar vedr. ovennævnte
høring.
Indledningsvist vil vi gerne give udtryk for, at vi mener det er positivt med et
vidensprojekt på området for børn og unge med høretab, så det hilser vi velkomment.
Vi vil dog også bemærke, at vi mener at rammerne for og ambitionerne med projektet
er skuffende, og at det er vores holdning, at man burde iværksætte en større
tilbundsgående afdækning af hele området. Vores bekymring er især de børn som
ikke får et rimeligt udbytte af CI og AVT, og som visiteres til de almene tilbud. Der er
– efter vores opfattelse – alt for mange børn, som vi ved for lidt om, og vi kan frygte
at de tabes på gulvet i det nuværende system. Dette er årsagen til, at vi ønsker en
tilbundsgående afdækning af, hvordan det går hele børnegruppen – med særligt
fokus på ovennævnte børn.
Den danske strategi (som den bl.a. kommer til udtryk i Socialstyrelsens
forløbsbeskrivelse) adskiller sig fra de lande vi normalt sammenligner os med, og vi
mener at man har tilsidesat en væsentlig del af den forskning – både dansk og
international - der eksisterer på området, da man udstak kursen i Danmark.
Vi mener desuden at det er stærkt kritisabelt, at man i Danmark har implementeret et
treårigt AVT forløb for alle børn med et høretab på mere end 40 db – uden at man
har sikret sig at dette forsøg bliver genstand for en fagligt kompetent og uvildig
evaluering.
Der savnes evidens for at den kurs vi har valgt i Danmark skulle være den bedste for
hele målgruppen. Der bør derfor som minimum etableres følgeforskning indenfor

Ret til tegnsprog – hele livet
Brohusgade 17, 4. sal • 2200 København N • www.ddl.dk
Tlf. + 45 2090 0660 • ddl@ddl.dk • mobilepay: 18445

området, så man – om ikke andet bagudrettet – kan dokumentere effekten af de tiltag,
der er sat i værk.
I det følgende vil vi kommentere på det beskrevne vidensprojekt.
Forslag til problemstilling
Vi foreslår, at den endnu ikke fastlagte problemstilling i projektet skal fokusere på
børnenes/de unges sociale relationer. Dette er et af de områder, hvor vi oplever at
der desværre ofte er udfordringer for gruppen. Samtidigt kan de sociale relationer ses
som markør for, hvorvidt børnene/de unge trives - herunder om de har et sprog, der
kan bruges til at skabe og indgå i meningsfulde, sociale relationer i forskellige
sammenhænge.
Vi kan tilslutte os, at man skal se på hvilken rolle inddragende tiltag i forhold til
borger/pårørende spiller for et vellykket rådgivningsforløb – og vi ser i den forbindelse
gerne, at man konkret lægger særligt vægt på at få beskrevet, hvordan
forældre/barnet/den unge inddrages i beslutningsprocessen om hvilke tilbud og
foranstaltninger, der sættes i værk.
Partnerskab
Herudover vil vi foreslå at VIVE indgår i et partnerskab med de forskningsmiljøer som
findes på dette område, og hvor man i forvejen besidder en stor faglig viden om
børn/unge med høretab. Det synes f.eks. overflødigt at foretage litteraturstudier af
området, da sådanne allerede eksisterer.
Projektdesign
Vi er overordnet set betænkelige ved projektdesignet, hvor man skal identificere,
beskrive og vurdere konkrete virksomme indsatser og lovende praksisser i relation til
målgruppen – baseret på en beskrivelse af 20 cases. 20 cases er kun en brøkdel af de
rådgivningsforløb som leverandøren udfører, og der savnes kriterier for hvordan
udvælgelsen skal ske. Det burde således også belyses, i hvor mange tilfælde den
samme indsats ikke i samme grad er virksom eller lovende, hvis det skulle give mening.
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Det er svært at se, hvordan projektdesignet kan resultere i en systematik afdækning
af de behov der er og effekten af den indsats der gives. Igen vil det være oplagt, at
der samarbejdes med eksisterende nationale og internationale forskningsmiljøet om
udarbejdelse af projektdesignet.
Projektperiode
En projektperiode på 8-9 mdr. virker umiddelbart meget kort. Vi kan være i tvivl om,
der er tale om en fejl, idet man bl.a. skal se på virkninger af rådgivningen i op til 12
måneder efter et afsluttet rådgivningsforløb.
Følgegruppe
De eksisterende handicaporganisationer på området bør have plads i følgegruppen.
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