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Arbeids- og sosialdepartementet 
v/ politisk ledelse 
Postboks 8019 Dep 
0030 Oslo                                                                                                         

Oslo, 5.02.2020 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) ønsker med dette å overbringe våre forventninger til 

statsbudsjettet for 2021.   

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt   
67 500 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 

hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse.  

  

1. Hørselsplan, en helhetlig plan for hørselshemmede   
(Likelydende tekst er også sendt Helse- og omsorgsdepartementet)  
 
HLF ber regjeringen utarbeide en hørselsplan. Planen skal være helhetlig innen hørselsområdet, 
beskrive og foreslå tiltak blant annet innen utredning og diagnostisering, utprøving og tildeling av 
høreapparater og annet hørselsteknisk utstyr samt oppfølging med mestrings- og 
rehabiliteringstiltak. Planen må også sikre tilgang på nødvendig kompetanse i hørselsomsorgen.   
  

En helhetlig plan for hørselsfeltet vil bidra til å sette i system hva som er behovet og for så å utvikle 

tiltak som vil bidra til at hørselshemmede gis mulighet for gode liv. Under følger dokumentasjon på 

utfordringer knyttet til hørselshemming og hvordan hørselstap har blitt omtalt i departementale 

meldinger tidligere.  

 

Helsedirektoratet skal gi en vurdering av tjenestetilbudet innen hørselsomsorgen og forslag til tiltak 
til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Den har fått utsatt leveringsfrist til mars 2020. 
Helseundersøkelsen HUNT 4 har blant annet kartlagt nye forekomsttall innen hørsel. Dette er 
planlagt levert sammen med Helsedirektoratets oppdrag. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ga 
SINTEF i oppdrag å vurdere dagens organisering av formidlingen av høreapparat. SINTEFs rapport 
konkluderer med at dagens modell med formidling (spesialisthelsetjenesten) og finansiering 
(folketrygden) videreføres med visse forbedringer, og da særlig innen formidling.  
Rapportene bør inngå i en helhetlig kunnskapsinnsamling innen hørselsomsorgen og danne 
grunnlaget for en hørselsplan.   
 
Primærhelsemeldingen (Meld.St.26 2014-2015) peker på at personer med hørselstap er et eksempel 
på en stor pasientgruppe med rehabiliteringsbehov. I opptrappingsplanen for habilitering og 
rehabilitering (2017-2019) skrives det at tilbudet til hørselshemmede er lite tilgjengelig. Ingen tiltak 
nevnes. Tverrfaglighet samt etablering av primærhelseteam og oppfølgingsteam er positivt, men 
disse må også fylles med hørselsfaglig kompetanse. En arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet 
anbefaler som strategisk mål at kommunen må ta et større ansvar for rehabilitering og sikre samsvar 
mellom behov og tilbud. Videre anbefaler de styrket kompetanse og økt faglig bredde samt tilgang til 

 
1 Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results 

from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005; 44:213-30.  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Co 
ntent_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
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profesjonsspesifikk fagkompetanse på høgskole-/universitetsnivå når det gjelder sansetap.  
 

I de to siste Folkehelsemeldingene blir hørselshemming omtalt som en helseutfordring i det 21. 
århundre og at personer med hørselstap utgjør en stor pasientgruppe med rehabiliteringsbehov. 

 
Prop. 1 S (2015-2016) fra ASD redegjør for økte utfordringer knyttet til at flere personer vil få varig 
hørselstap på grunn av økt levealder og at flere unge vil kunne få varig hørselstap grunnet 
støyskader. Videre rapporteres det om økt tilrettelegging på arbeidsplassen og økte utgifter til 
tolkehjelp. ASDs Prop. 1 S (2018-2019) skriver at det økende behov for tolking, bl. a fordi flere unge 
hørselshemmede tar høyere utdanning.  Det er bekymringsfullt at det dokumenterte behovet ikke 
møtes med rehabiliterings- og mestringstiltak for å motvirke negative konsekvenser ved det å ha 
hørselshemming.  
 
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 prosent (av totalt 35 % forebyggingspotensiale). Forskning viser også 
at eldre med hørselstap har større risiko til å utvikle demens, samt at hørselstap ikke avdekkes, 
men at eldre i stedet diagnostiseres med demens. I en undersøkelse av eldre i institusjon fant 
man at hørselstap alene i 30-40 prosent av tilfellene kunne knyttes til kognitiv svekkelse hos 
beboerne. Forskning antyder også at hørselstap bidrar til å framskynde aldersrelatert kognitiv 
svekkelse, og at eldre med ubehandlet hørselstap har større risiko for å utvikle Alzheimer.  Det er 
derfor av stor betydning at hørselsutredning og hørselstap hos eldre følges opp. Det dreier seg 
ikke bare om å styrke kommunikative ferdigheter, men også om sosial samhandling, 
selvstendighet, livskvalitet og kognitiv funksjon. Mange hørselshemmede havner også ufrivillig 
utenfor arbeidslivet på grunn av manglende rehabiliteringstilbud eller lang ventetid på de få 
tilbud som finnes. Sannsynligheten for arbeidsløshet, førtids- og uførepensjonering øker i takt 
med hørselstap. En person med hørselstap er også mer psykisk utmattet etter endt arbeidsdag 
enn andre. 
 
I kommunehelsetjenesten er hovedutfordringen mangel på hørselsfaglig kompetanse og relevante 
tilbud. Det er beregnet at ikke-bruk av tildelte høreapparat ligger på 22 %, hvilket er naturlig å se i 
sammenheng med at tjenestetilbudet ikke fanger opp behov for pasientopplæring og manglende 
tilpasning på grunn av kapasitetsutfordringer etter tildelt høreapparat. Spesielt nye 
høreapparatbrukerne har behov for tett oppfølging, en del også rehabilitering, i forlengelse av 
høreapparattilpasningen. Det er dokumentert god nytte av høreapparatbruk, men også at 
læringskurven for mange nye brukere er så bratt at det er behov for tilbud om veiledning, 
motiverende samtaler, informasjon og/eller støtte fra hørselshjelpere og likepersoner. Spesielt viktig 
er det for yrkesaktive å få tidlig informasjon og veiledning om bruk høreapparater, hørselstekniske 
hjelpemidler som supplerer høreapparatene og tilrettelegging av arbeidsplassen. Hørselssentralene 
og ØNH-avtalespesialistene forventes å bidra i forbindelse med etterkontroller. Kommunene har et 
ansvar for å sikre lavterskeltilbud. Gjennomgående er det krevende i å få på plass samhandling 
mellom hørselssentralene og kommunene, da førstnevnte er presset på tid og sistnevnte ofte 
mangler relevant kompetanse og prioriteringsvilje. Det tilkommer at over halvparten av 
høreapparattilpasningene, primært hos eldre, foretas av ØNH-avtalespesialister som ikke har føringer 
på samhandling i sitt avtalegrunnlag med helseforetakene. 
 

Tilpasning og opplæring i bruk av høreapparater sorterer hovedsakelig under Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) sin ansvarsportefølje, mens utgiftene til selve høreapparatene 

sorterer under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Det er derfor viktig at HOD og ASD 
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samhandler i oppfølgingen av hørselshemmede, slik at ressursene nyttiggjøres til beste både for 

individet og samfunnet. 

 

HLF mener at å utarbeide en helhetlig plan for hørselsfeltet vil bidra til å sette i system hva som er 
behovet for så å utvikle tiltak som sikrer enhetlige og kvalitetssikrede tjenestetilbud. Vi oppfordrer 
HOD til å utarbeide dette i samarbeid med ASD. HLF stiller sin brukerkompetanse til disposisjon i 
dette arbeidet.      

 

2. Tilpasningskurs 

HLF ber om: 

• En videreføring av tilpasningskursene med finansiering i folketrygden.  

• En fortsatt satsing på tilpasningskurs for hørselshemmede ved HLF Briskeby og en økning av 
satsene, lik den som er for syn.  
 

Hørselshemmede har i dag en lovhjemlet rett på tilpasningskurs gjennom folketrygden, med den 
finansielle sikkerheten dette innebærer. HLF ønsker ikke en endring i dette. Dette sikrer tilgang til 
tilpasningskurs uavhengig av bosted eller økonomi.  
 
Det er viktig med en helhetlig og individuell tilpasset rehabilitering for yrkesaktive hørselshemmede, 
slik at hørselshemmede både er i stand til å komme raskere tilbake til arbeid og/eller beholde 
jobben. I rehabiliteringsfasen må det psykososiale vektlegges, med særlig fokus på mestring av og 
deltakelse i arbeidslivet. Bevissthet og informasjon omkring ekstrabelastningene hørselshemmede 
har i arbeidslivet, er av stor betydning både i det forbedrende og det forebyggende arbeidet. 
 
I dag er det få mestrings- og rehabiliteringstilbud for hørselshemmede som er yrkesaktive, er i ferd 
med å falle ut eller ønsker seg tilbake i arbeid. HLF Briskeby har siden 2004 holdt tilpasningskurs for 
voksne tinnitus- og ménièrerammede, personer med cochlea implantat, tunghørte og døvblitte i 
yrkesaktiv alder og er landets ledende fagmiljø på rehabilitering innen området. Vi er fornøyd med at 
departementet ved Arbeids- og velferdsdirektoratet har imøtesett den økende etterspørselen etter 
kurs ved HLF Briskeby de siste årene, men ber nå om en ytterligere økning av antall kursdøgn. I 2019 
ble det avviklet 2800 kursdøgn og det er lange ventelister på kursene for tinnitus og for yrkesaktive. 
Det er også etterspørsel etter kommunikasjons- og oppfølgingskurs fra tidligere deltakere på 
tilpasningskurs. 
 
Når det gjelder utløste satser så ser vi at det er en betydelig skjevfordeling innen sansetapgruppen.  
Syn har i dag kr. 3.475,- per døgn + 798,- per døgn om pårørende er med. Hørsel har i dag kr. 2.405,- 
per døgn. Tilrettelegging for hørselshemmede med hørselsteknisk utstyr har betydelig kostnader og 
økt sats vil gi muligheter for en enda bedre faglig kvalitativ oppfølging av hver enkelt kursdeltaker.  
 
 
 

3. Høreapparater, tinnitusmaskerere og hørselstekniske hjelpemidler 
HLF ber om at 

• dagens finansieringsansvar for høreapparater, tinnitusmaskerere og hørselstekniske 
hjelpemidler i folketrygden bevares 

• høreapparatbrukere tilbys god opplæring og oppfølging som ledd i rehabiliteringsprosessen, i 
tråd med standarden for høreapparatformidling.  

• at det kortes ned på ventetider på tildeling og reparasjoner av høreapparater 
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Hørselshemmede har i dag en lovhjemlet rett på høreapparater gjennom folketrygden, med den 
finansielle sikkerheten det innebærer. HLF ønsker ikke en endring i finansieringssystemet. Det er 
viktig å ha en fullverdig høreapparatformidling, som sikrer likt tilbud uavhengig av bosted eller 
økonomi. Det gjør dagens ordning. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ga SINTEF i oppdrag å 
vurdere dagens organisering av formidlingen av høreapparat. SINTEFs rapport konkluderer med at 
dagens modell med formidling (spesialisthelsetjenesten) og finansiering (folketrygden) videreføres 
med visse forbedringer, og da særlig innen formidling. HLF er enig i denne konklusjonen.  

 
Hørselshemmede som har behov for, men som ikke får eller må vente lenge på tilrettelegging og 
hjelpemidler, faller svært enkelt ut av jobb. Lange ventetider gir samfunnsøkonomiske kostnader, 
som sykemelding og frafall fra aktiv samfunns- og yrkesdeltakelse. Dette gjelder også ventetid på 
reparasjoner av tildelte hjelpemidler og avslag på søknad om reservehøreapparater. Den 
demografiske utviklingen vil gi flere eldre som trenger høreapparater og tilhørende hjelpemidler. Å 
sikre at denne gruppen har optimale høreapparater og hjelpemidler, vil føre til aktive eldre og lengre 
botid hjemme.  
 
Det er viktig med en kvalitativ god formidling av høreapparater, tinnitusmaskerere og andre 
hørselstekniske hjelpemidler. I tillegg er det viktig å sikre god nytte av høreapparatene, slik at bruker 
tilbys opplæring og oppfølging som ledd i mestringsprosessen. Dette for å motvirke at høreapparater 
ikke tas i bruk. Uten god nok opplæring og motivasjon til selv å ta hjelpemidler aktivt i bruk vil 
høreapparater ofte ikke bli nyttiggjort. I en rehabiliteringsprosess er det viktig at det gis opplæring i 
bruk av høreapparat og tilbud om rehabilitering der hørselshemmede blant annet får økt 
kompetanse om sin egen sykdom og hvordan hverdagen kan mestres. Dette må utføres av personale 
med hørselsfaglig kompetanse, som audiografer og audiopedagoger.  
 
 

4. Tolk  
HLF ber om:  

• en videreføring av finansiering av tolketjenestene i folketrygden. 

• en satsing på tolkeområdet og særskilt på skrivetolk. 

• at det ansettes flere offentlige skrivetolker i NAV / ved Tolkesentralene.  
 

Hørselshemmede har i dag en lovhjemlet rett på tolk gjennom folketrygden, med den finansielle 
sikkerheten dette innebærer. HLF ønsker ikke en endring i dette. Mange hørselshemmede er 
avhengige av skrivetolk for å være aktive samfunnsborgere, så vel under utdanning, i arbeidslivet, i 
organisasjonslivet som på fritiden. HLF får tilbakemelding om at hørselshemmede får avslag på 
skrivetolk. Som arbeidsgiver har HLF måttet avlyse jobboppdrag for ansatte grunnet manglende tolk.  
Daglig opplever hørselshemmede at planlagte aktiviteter må avlyses og aktiv samfunnsdeltakelse 
hindres. Konsekvensene kan bli frafall fra utdanning og arbeidsliv, sosial tilbaketrekking, isolasjon og 
ensomhet.  
 
Tolketjenesten begrunner avslag med at det ikke er kapasitet nok, at det er for få tolker til å ta 
skrivetolkoppdrag og at tolkene ikke kan pålegges å arbeide kveld eller helg. Det siste begrunnes i at 
de fleste skrivetolkene er frilansere. For brukerne er det rettighetsbrudd som støter dem ut av aktiv 
samfunnsdeltakelse.  
 
Tidligere statsbudsjettsproposisjoner fra ASD medgir at det er en utfordring å sikre at alle som har 
behov for tolk får det. Proposisjonen bekrefter at det er både tiltakende behov for og økende utgifter 
til tolkehjelp. Til tross for dette ble budsjettposten redusert for 2020 sammenlignet med tidligere år. 
Volumveksten var det ikke tatt høyde for. Det er viktig å holde fokuset på tolkeområdet som helhet, 
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men spesielt på gode formidlingsrutiner og på rekruttering av tolker. NAV og tolkesentralene må 
ansette flere skrivetolketolker i tolketjenesten, slik at også kortvarige og mer ugunstige oppdrag 
dekkes.  
 
HLF ber ASD se til kritikken Norge fikk ved utspørringen av oppfølgingen av FN konvensjonen for 
personer med nedsatt funksjonsevne i Geneve våren 2019. Komiteen ba Norge sørge for 
tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til at døve og hørselshemmede får 
tolketjenester når de trenger det, herunder utenom kontortid (Pkt 31 d og 32 d – artikkel 19 (tolk). 
 
 
HLF ser frem til et samarbeid om statsbudsjettet for 2020 og håper regjeringen evner å prioritere 
disse viktige områdene. For ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes på orholm@hlf.no 
eller mobil 91628776. 
 
Med vennlig hilsen 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 
 
 
Merete J. Orholm 
Politisk sjef 
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