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Til:  Helse- og omsorgskomiteen    Oslo, 26. september 2018 
Fra:   HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 

Høringsnotat til Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 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 

MERKNADER: 
1. Det må utarbeides en helhetlig plan for hørselsfeltet. 
2. Den hørselsfaglige kompetansen i det kommunale helse- og omsorgsarbeidet må høynes og 
tjenestetilbudet til hørselshemmede styrkes.   
3. Hørselsutredning må tilbys alle eldre generelt, og pleietrengende må spesielt bli prioritert. 
 
Hørsel er en essensiell sans hos mennesker og berører alle stadier i livet, fra en kommer ut av mors 
liv til en gravlegges. Det å høre godt, forebygge hørselstap, tilrettelegge for mestrings- og 
læringstiltak samt tilgang til hjelpemidler for de som har fått hørselsnedsettelse er viktig. Siden 14,5 
prosent av Norges befolkning har store utfordringer med hørselen, hovedsakelig eldre, er det 
nødvendig at hørsel og hørselshemming belyses i arbeidet med eldrereformen Leve hele livet. 
Redusert hørsel står kun i stortingsmeldingen Leve hele livet omtalt som en svekket sans som 
oppstår ved aldring og at nesten alle som har passert 75 år oppgir at de sliter med hørselen i sosiale 
sammenhenger. Videre at eldre hørselshemmede kan dra store fordeler av kommunikasjon gjennom 
tekstbasert sosiale medier. Ingen tiltak eller løsninger er nevnt. Se HLFs forslag til merknader.  

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjort beregninger på at 1 krone investert i ikke-smittsomme 
sykdommer gir en gevinst på 7 kroner. WHOs oversikt «burden of disease» viser at ubehandlet 
hørselstap i voksen alder vil rykke opp fra 15. til 7. plass (2004-2030). Forskning viser at hørselstap 
utgjør den største enkeltrisikofaktoren for å utvikle demens, med et forebyggingspotensial på 9 
prosent3. Forskning viser også at hørselstap ikke utredes, og at eldre i stedet diagnostiseres med 
demens4. 

Hovedårsaken er at helse- og omsorgstjenesten ikke har god nok kunnskap om hørselsutfordringer. 
Det er uakseptabelt at eldre blir inaktive på grunn av at hørselstapet ikke diagnostiseres og i stedet 
betrakter den eldre personen som dement. Hørselstap er også en skjult årsak til andre plager, både 
somatisk (slitasje på skjelett, nakke og rygg) og psykisk.  I de to siste Folkehelsemeldingene ble 
hørselshemming omtalt som en helseutfordring i det 21. århundre og at personer med hørselstap 
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utgjør en stor pasientgruppe med rehabiliteringsbehov. I opptrappingsplanen for habilitering og 
rehabilitering (2017-2019) skrives det at tilbudet til hørselshemmede er lite tilgjengelig. De få 
tilbudene som eksisterer i dag er mangelfulle og vilkårlige med store geografiske ulikheter. HLF 
mener at en helhetlig plan for hørselsfeltet vil bidra til å sette i system hva som er behovet, for så å 
utvikle tiltak som vil bidra til at hørselshemmede gis mulighet for gode liv. Planen skal blant annet 
inneholde et samlet opplegg for utredning, diagnostisering, utprøving og tildeling av høreapparater 
og annet hørselsteknisk utstyr, samt hvordan oppfølging med mestrings- og rehabiliteringstiltak skal 
være. Planen må beskrive tilgang på nødvendig kompetanse i hørselsomsorgen. 

Hørselsfaglig kompetanse i det kommunale helse- og omsorgstilbudet er avgjørende. 
Helsedirektoratets kartlegging av hørselskontaktordningen5 viser at mange kommuner / bydeler har 
hørselskontakt, men at det var vanskelig å finne frem til / og eller komme i kontakt med dem, selv for 
ressurssterke og personer uten funksjonsnedsettelser. Svært få kommuner har hørselskontakt med 
hørselsfaglig kompetanse. Kartleggingen viser videre at behovet for hørselskontakter er stort og at 
satsingen på ordningen varierer fra kommune til kommune. Denne ordningen kan være et eksempel 
på tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Kartleggingen viser til at det lokale NAV, 
Hjelpemiddelsentralene og Hørselssentralene ved helseforetak er hyppige samarbeidspartnere. Et 
samarbeid som er i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen. Videre viser kartleggingen at 
hørselskontaktene er en mangfoldig gruppe med hensyn til hvilken etat de tilhører, faglig bakgrunn 
og for de fleste er ikke stillingsprosenten som hørselskontakt avklart. Det samme viser en 
undersøkelse fagbladet Din Hørsel gjennomførte i 20186. En arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet 
anbefaler som strategisk mål at kommunen må ta et større ansvar for rehabilitering av 
sansetapgruppene og sikre samsvar mellom behov og tilbud7. Videre anbefaler de styrket 
kompetanse og økt faglig bredde samt tilgang til profesjonsspesifikk fagkompetanse på høgskole-
/universitetsnivå når det gjelder sansetap. 

Hørselskontakten er en viktig ressursperson for hørselshemmede i hjelp med bruk av høreapparat, 
hørselsteknisk utstyr og annen hørselsfaglig oppfølging lokalt i kommunen.  Et tiltak for å heve 
kompetansen hos ansatte i helse- og omsorgstjenesten er prosjektet «Moderne hørselsomsorg», et 
samarbeid mellom kommune i Ringeriksregionen og spesialisthelsetjenesten og som er støttet av 
Helsedirektoratet 8. Nærmere 600 ansatte i helse- og omsorgsregionen er tilført kunnskap om hørsel 
og eget e-læringsprogram er utviklet. Hørselsfaglig kompetanse i det kommunale helse- og 
omsorgstilbudet er avgjørende for å gi hørselshemmede et godt tilbud i nærheten av der de bor. 
Oppgavene må være tydelig definert og det må stilles krav til tjenestene kommunene leverer på 
dette området. HLF mener det må gis hørselsfaglig opplæring til alle som jobber i helse- og 
omsorgstjenestene i kommuner, blant annet om vedlikehold av høreapparater og bruk av 
kommunikasjonsutstyr for hørselshemmede.  
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