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Til: Kunnskapsdepartementet 

Fra: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 

Høringsfrist 15 august 2022 

 

Forslag til forskrift for nasjonal retningslinje for jordmorutdanning 

 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000 

medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF 

arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets 

sammenhenger.  

  

HLF viser til de følgende høringsspørsmålene når det gjelder forslag til forskrift for nasjonal 

retningslinje for jordmorutdanning: 

• i hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestens 

nåværende og fremtidige kompetansebehov?   

• i hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med pasientenes og 

brukernes nåværende og fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? 

 

HLF mener det her mangler kunnskap om dialogen med hørselshemmede for å sikre tryggest 

mulig kommunikasjon som sikrer god oppfølgning i svangerskapet, under fødsel og etter 

fødsel. En dialog som sikrer at alle forstår hverandre og hvor man også har kunnskap om bruk 

av tekniske hjelpemidler og/eller tolk vil skape trygghet for de som venter barn. Denne 

kunnskapen vil også komme mange andre grupper til gode som av ulike grunner kan streve 

med forståelsen av det som sies, som for eksempel minoritetsspråklige. 

 

Følgende innspill svarer utdypende ut hva vi mener man bør vite om hva en god dialog 

er når man følger opp hørselshemmede. Kunnskap om viktigheten av godt lys samt fravær 

av støy er viktig for å kunne kommunisere godt, mange hørselshemmede støtter seg på å lese 

på munnen. Derfor er godt lys viktig. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å bruke 

skrivetolk eller tegnspråktolk for å sikre seg at man forstår hverandre, og da er det viktig at 

man kjenner til denne muligheten. Det er videre viktig å ha kunnskap om aktuelle tekniske 

hjelpemiddel som kan benyttes for å få en best mulig kommunikasjon. 

Oppsummerende er følgende viktig når man kommuniserer med hørselshemmede:  

- Tydelig tale  

- Mimikk 

- Blikkontakt  

- God og riktig belysning  
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- Begrensning av bakgrunnsstøy 

- Nærhet til samtalepartner 

- Tekniske hjelpemidler. Det viktigste her er høreapparater, men det finnes en rekke 

andre tekniske hjelpemidler som kan være til hjelp i kommunikasjonen. Derfor vil  

også grunnleggende kunnskap om høreapparater og tekniske hjelpemidler være 

nødvendig. 

- Kjennskap til bruk av skrivetolk eller tegnspråktolk. 

 

Hvor i retningslinjen kan dette legges inn? Eksempelvis under «Kompetanseområder: 

kommunikasjon, relasjon, brukermedvirkning og samhandling». 

 

§ 3. Kompetanseområder Utdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i kapitel 2 til 

7 under følgende kompetanseområder: − Jordmorprofesjonens grunnlagstenkning − 

Jordmorfaglig ekspertise − Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter − Kommunikasjon, 

relasjon, brukermedvirkning og samhandling − Faglig ledelse, fagutvikling, nytenking og 

kvalitet − Forskning og formidling. 

 

HLF ønsker lykke til med revidering av retningslinjer, og er det ønskelig med utdyping av 

våre innspill så ta gjerne kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Merete J. Orholm         Marit Winjor 

         

 

Politisk sjef HLF        Seniorrådgiver HLF 
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