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Innspill til opptrappingsplan for psykisk helse 

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 økt livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger for personer med 

hørselsutfordringer. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger 

tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av 

hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. 

For mange hørselshemmede påvirker barrierene man møter som følge av manglende universell 

utforming og tilrettelegging den psykiske helsen. Ubehandlede hørselstap kan føre til at man havner 

utenfor arbeidslivet og aktiv deltakelse i samfunnet. I verste fall kan en feildiagnostiseres med for 

eksempel demens1. For å forebygge og bedre den psykiske helsen til personer med 

hørselsutfordringer er det nødvendig å sikre et universelt utformet samfunn, bedre oppfølgings- og 

mestringstilbudet og sørge for økt kunnskap om hørselsutfordringer. Spesielt viktig er tiltak rettet 

mot barn og unge. Her vil vi også vise til vårt innspill til opptrappingsplan for barn og unges psykiske 

helse2. 

Departementet har bedt om innspill på inntil tre utfordringer og løsninger.  

1 Universell utforming og tilrettelegging  

Å være hørselshemmet innebærer å ha en usynlig funksjonsutfordring. Det er ofte vanskelig for 

andre å forstå hørseltapet og konsekvensene av manglende tilrettelegging og dårlig kommunikasjon. 

Dette betyr at mange hørselshemmede trekker seg tilbake, isolerer seg og kan miste store deler av 

kommunikasjonen som foregår, i verste fall gjennom hele livsløpet. Dette innebærer at man ikke har 

samme mulighet til deltagelse i skole, arbeidsliv og på andre arenaer som de som ikke har denne 

utfordringen.  

Grunnet manglende tilrettelegging får hørselshemmede barn og unge dårligere resultater på skolen 

og mindre grad av sosial inkludering. Mangel på tilrettelegging rundt arbeidssituasjon får 

konsekvenser for deltagelse i arbeidslivet. Manglende tilgang til tolk påvirker både studier, arbeidsliv 

og det sosiale liv. Andre eksempler er dårlig lyd, mangel på bruk av hørselsteknisk utstyr og fravær av 

visuell og tekstlig informasjon.  

Skal vi forhindre utenforskap, må Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser, egne målsetninger 

og lovverk om universell utforming. 

2 Økt kunnskap  

Det mangler kunnskap om hvordan ansatte i for eksempel helse- og omsorgssektoren bør 

kommunisere med hørselshemmede og hvordan hørselsutfordringer, som hørselstap og tinnitus, kan 

påvirke helsen fysisk og psykisk. Hørselsutfordringer gir også utenforskap ved manglende universell 

utforming og individuell tilrettelegging. Personer med hørselsutfordringer trekker seg tilbake og 

deltar for eksempel ikke i sosiale sammenkomster. For at man skal kunne forstå årsaken til disse 

 
1 «Hearing loss in the elderly», doktoravhandling av Jorunn Solheim, Universitetet i Oslo 2011 
2 https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/horingsvar-om-handlingsplan-for-psykisk-helse-hlf.pdf  

https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/horingsvar-om-handlingsplan-for-psykisk-helse-hlf.pdf


 
plagene er det helt nødvendig at man har kunnskap om hørselsutfordringer og hvilke konsekvenser 

det kan innebære.  

Økt kunnskap vil kunne føre til større bevissthet i møte med personer med nedsatt hørsel. Økt 

kompetanse kan bidra til å avdekke hørselstap, stille rett diagnose og bistå med bruk av tekniske 

hjelpemidler som høreapparat og andre relevante hjelpemidler, egen bevissthet rundt 

kommunikasjon, forståelse og ikke minst ta hørselstap på alvor. 

Hørselshemmede barn og unge med talespråk har flere utfordringer og er mer utsatte for å utvikle 

psykiske lidelser. Hørselshemmede barn og unge sliter mer enn den typiske elev når det gjelder 

skoleprestasjoner og de sliter i større grad sosialt.3 HLFs egen mobbeundersøkelse fra våren 2017 

viser at halvparten av respondentene har opplevd mobbing.4 HLF erfarer også at flere barn og unge 

med en hørselshemming ikke fanges opp. Derfor trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag og gode 

verktøy for å møte og forebygge psykiske lidelser i denne gruppen.  

HLF mener at alle lærere og barnehagelærere må ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med 

og underviser hørselshemmede barn og at dette må være en del av utdanningene. Dette omfatter 

hvordan man kan inkludere hørselshemmede barn og unge i undervisningen og i det sosiale, samt 

kunnskap om den økte risikoen hørselshemmede barn og unge har for å bli mobbet i skolen. 

3 Bedre oppfølgings- og mestringstilbud  

Offentlige rapporter viser at det er tilfeldig om personer med hørselsutfordringer får den 

oppfølgingen de trenger. Er det hjelp å få er kvaliteten varierende. Lover og retningslinjer tolkes og 

følges ulikt og du kan risikere å vente opp mot ett år for å komme til øre-nese-halsspesialist for 

vurdering og oppfølging. Det er få lærings- og mestringstilbud og informasjon og 

veiledningsmateriale er lite tilgjengelig. Det er gjennomgående at nærpersoner/pårørende ikke 

involveres i behandlings- og rehabiliteringsforløp til personer med hørselsutfordringer.  

For den enkelte medfører den lange ventetiden store belastninger, og kan i ytterste konsekvens 

medføre at hørselshemmede havner utenfor arbeidslivet og aktiv deltakelse i samfunnet som følge 

av ubehandlet hørselstap. Det må settes inn tiltak for å øke kapasiteten for utredning, tilpasning og 

oppfølging ved hørselssentralene og avtalespesialistene. Dette vil være er et viktig bidrag for å 

motvirke psykisk uhelse hos personer med hørselsutfordringer. 

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med Merete J. Orholm på orholm@hlf.no eller mobil 

91628776.   

   

Merete J. Orholm   Øydis Lebiko 

politisk sjef    politisk rådgiver 

 
3 Kermit, P., Tharaldsteen, A. M., Haugen, G. M. D., & Wendelborg, C. (2014). En av flokken?: Inkludering og ungdom med 

sansetap-muligheter og begrensninger. https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf  
4 https://www.hlf.no/aktuelt/2018/hlfu-hos-likestillingsombudet/  
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