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HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNENS
HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS- OG
SKOLEHELSETJENESTEN
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000
medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker
hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for
omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin
hverdag. Gruppen av hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse.
Anslag viser at det i 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.2

HLF takker for muligheten til å komme med synspunkter til ny forskrift om kommunenes
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. HLF er
bekymret for at hørsel forblir et glemt område i dagens forebyggende og helsefremmende
arbeid. God hørsel er viktig for barns kognitive og sosiale utvikling, og barns utvikling
forsinkes når hørselstap ikke oppdages. Det gjennomføres screening av nyfødte, og barn
som ikke passerer screeningen skal diagnostiseres innen 3 måneder. Dette er bra.
Utfordringen ligger i at etter nyfødtscreeningen er det ikke noe krav til at hørselstest skal
gjennomføres. Dette innebærer at barn født i andre land eller barn som utvikler hørselstap i
løpet før skolestart ikke nødvendigvis fanges opp. Dette kan ha store negative konsekvenser
for barna det gjelder. I veilederen til forskriften er gjennomføring av hørselstest satt opp som
et «bør»-krav, som innebærer en risiko for at barn starter på skolen med et udiagnostisert
hørselstap, som igjen påvirker læringsutbyttet.
For å sikre at alle barn med nedsatt hørsel blir oppdaget mener HLF det er viktig at det stilles
krav til kompetanse på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten i å oppdage hørselstap
tidlig, og at alle barn skal gjennomføre en hørselstest innen skolestart. Videre må barn som
får avdekket et hørselstap sikres nødvendig oppfølging, både av spesialisthelsetjenesten
men også av helsepersonell på helsestasjonene med god kompetanse på hørsel.
Helsestasjonene må også ha kunnskap om hørsel generelt sett og i større grad enn i dag
veilede foreldre om hørsel og faren for støyskader.
Ta kontakt på skatvedt@hlf.no eller mobil 95449903 for ytterligere informasjon. HLF ønsker
å være en medspiller med det offentlige for å gjøre hverdagen bedre for hørselshemmede.
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