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HØRINGSUTTALELSE – endring av forskrift om habilitering og
rehabilitering individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av
habilitering og rehabilitering
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 innspill på definisjonen av habilitering og
rehabilitering. Vi er veldig fornøyde med at departementet ønsker å innarbeide
brukerperspektivet som et sentralt prinsipp i rehabilitering- og habiliteringsarbeidet. I tillegg til
at brukerperspektivet ivaretas i den nye definisjonen mener vi det er viktig at
brukermedvirkningen styrkes i habiliterings-/rehabiliteringsprosessen. Videre er vi positive til
utvidelsen i siste setning til å inkludere «best mulig funksjons- og mestringsevne i utdanning
og arbeidsliv». Dette understreker at habiliterings- og rehabiliteringsprosesser ikke bare er
helsesektorens ansvar, men at også andre sektorer har ansvar innen dette feltet.
HLF er derimot bekymret for at kravet til tverrfaglighet fjernes i den nye definisjonen. I
oppfølgingen av personer med hørselsutfordringer så er det viktig med audiologisk
tverrfaglighet innen blant annet medisin, teknikk og mestring/rehabilitering. Ved å fjerne
kravet til tverrfaglighet fjernes også kravet til hva habiliteng-/rehabiliteringstilbudet skal
inneholde og dette kan medføre at habiliterings-/rehabiliteringstjenestene planlegges som
enkelttjenester i stedet for et tverrfaglig tilbud. Dette kan bidra til å svekke
helhetstankegangen i habiliterings-/rehabiliteringsarbeidet.
I den nye definisjonen er kravet til at habiliterings-/rehabiliteringsprossesser skal være
tidsavgrenset fjernet. HLF støtter endringen da det ikke er slik at en kan rehabiliteres fra alle
diagnoser, men må lære seg å leve med den og hørselsutfordringer er et eksempel på dette.
HLF merker seg at departementet tar inn krav om at prosessene skal være
kunnskapsbaserte. Vi mener at alle tjenester som ytes i helsevesenet må være
kunnskapsbaserte, men tolker dette dithen til at det skal være krav om faglighet i prosessene
og fagspesifikk kompetanse hos tjenesteyterne, noe vi støtter.
HLF merker seg at departementet bruker begrepet pårørende. Vi mener at nærpersoner er et
mer dekkende begrep og vi ønsker at dette begrepet ble likestilt med pårørende i lovverket.
Et viktig supplement til det offentlige habiliterings- og rehabiliteringstilbudet innen hørsel er
de frivillige hørselshjelperne og likepersonene. Det hadde styrket totaliteten i habiliterings- og
rehabiliteringsarbeidet dersom departementet og direktoratet hadde synliggjort viktigheten av
å samarbeide med frivilligheten i veiledere og merknader til lovteksten. Det er da viktig at
frivillighetens tilbud er og forblir et supplement til det offentlige tilbudet.
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Ta kontakt på ness@hlf.no eller mobil 99579667 for ytterligere informasjon. HLF ønsker å
være en medspiller med det offentlige for å gjøre hverdagen bedre for hørselshemmede.
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