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Helse- og omsorgsdepartementet  

v/ politisk ledelse  

Postboks 8011 Dep  

0030 Oslo                    

                     Oslo, 04.02.2020 

Innspill til statsbudsjettet 2021  

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 Arbeids- og sosialdepartementet)  

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.   

 
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  
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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 

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 

mailto:orholm@hlf.no


  
 Brynsveien 13  Telefon: 22 63 99 00  E-post: hlf@hlf.no  

   
Pb 6652 Etterstad  Telefaks: 22 63 99 01  Org.nr.: 970 205 195  

   
0609 Oslo  Tekst-tlf.: 22 63 99 12  Bankgiro: 8397 05 08816  

  

  

For ytterligere informasjon kontaktes Orholm på orholm@hlf.no eller mobil 91628776.   
 
 

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 

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. HLFs Hørselshjelperordning – Post 71 frivillig arbeid  
HLF ber om at hørselshjelperordningen forblir en fast bevilgning over statsbudsjettet og at det for 

2021 bevilges 2,5 millioner kroner.  

Hørselshjelpernes bistand med hjelpemidler og det praktiske, fysiske og psykiske knyttet til det å 

være hørselshemmet, har stor verdi for den enkelte hørselshemmede og for samfunnet. 

Hørselshjelperne er med på å øke den enkeltes livskvalitet og trygghet, og det bidrar i stor grad til at 

eldre hørselshemmede kan bo lenger i sitt eget hjem.  

Vi takker for videreføringen av tilskuddet til hørselshjelperordningen i statsbudsjettet for 2020. Dette 

er et kontinuerlig arbeid, der både etterspørselen og utviklingsmulighetene vokser og må sees i 

sammenheng med implementeringen av regions- og kommunereformen. I tråd med Regjeringen og 

Stortinget mener HLF at dette er et viktig arbeid som må utvikles. Rekruttering og skolering av 

hørselshjelpere er et vedvarende arbeid, det samme er kvalitetssikring av ordningen.    

 

Rekrutteringen er økende og kursene får flere deltagere hvert år.  I 2019 har vi måttet sette frivillige 
på ventelister til 2020, da det ikke er ressurser og kapasitet til å ta unna. Behovet er udekket, særlig 
gjelder dette den aldrende befolkningen som ikke får hjelp fra det offentlige.  
Vi har også hatt en oppgang i antall hørselshjelpere som tar oppdaterings kurs. Skoleringen er i stadig 

endring for å optimalisere den praktiske gjennomgang av høreapparater og annet hørselsteknisk 

utstyr. Rapporteringen viser at HLFs rundt 620 hørselshjelpere og likepersoner bisto andre 

hørselshemmede over 22 200 ganger i 2018. I tillegg kommer den oppsøkende virksomheten som 

gjøres i det offentlige rom, som for eksempel ved ulike hørselsstand på kommunale møteplasser, 

torg og annen informasjonsvirksomhet. Det er også en utstrakt oppsøkende virksomhet på 

sykehjem.  I mange kommuner har vi et godt samarbeid med de forskjellige institusjonene som også 

bestiller våre tjenester rutinemessig.  Behovet er dessverre veldig stort og vi ønsker en mer 
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systematisk tjeneste for å kunne hjelpe dem som tilbringer sine siste år i ensom stillhet. 

 

Som en del av arbeidet besøkes også hørselssentraler og hjelpemiddelsentraler, dette for å etablere 

en sterkere lokal samhandling med hørselshjelperne. Dette er også møter kommunale 

hørselskontakter blir invitert til å være med på sammen med HLFs hørselshjelpere. Samme arbeid 

gjøres også opp mot private avtalespesialister.  HLFs hørselshjelpere har også bistått kommunale 

hørselskontakter inn i undervisningen av helsefagarbeidere med sin brukerkompetanse. Flere 

lokallag har lokaler med faste åpningstider der høreapparatbrukere kan møte hørselshjelpere for å få 

praktisk hjelp til stell av sine høreapparater og veiledning i å ta de i bruk.   

For HLF er det særdeles gledelig å kunne bidra til økt samhandling med det offentlige på denne 

måten. Dette frivillige arbeidet medfører også økte utgifter til nyrekruttering, skolering av nye og 

gamle hørselshjelpere samt investering i utstyr som hørselshjelperne har med seg på brukerbesøk. I 

tillegg kommer utvikling av informasjonstiltak.   

   

3. Rehabilitering av hørselshemmede og ventetider ved høresentralene  
HLF ber om at:  

- Rehabiliteringstilbud til personer med høreapparat, CI, Meniere og tinnitus må synliggjøres 

i oppdragsdokumentene for 2021.   

- Ventetiden ved hørselssentralene må være på maks 12 uker.   

 

Det er et politisk mål at habilitering og rehabilitering skal gis til alle som trenger det, uavhengig av 
alder og diagnose. Hørselsomsorgen er mangelfull og lite helhetlig. Viser til argumentasjon under 
punkt 1. Hørselsplan, en helhetlig plan for hørselshemmede.   

I de regionale helseforetakenes oppdragsdokument de siste årene sies det ingenting om 

rehabilitering av hørselshemmede, til tross for gruppens omfang og behov. Gruppen 

hørselshemmede er mangfoldig; tinnitus- og meniererammede, cochlea implanterte og 

høreapparatbrukere er alle brukere av spesialisttjenesten, og dette bør gjenspeiles i 

rehabiliteringstilbudet til helseforetakene. I regjeringens eget dokument, Opptrappingsplanen for 

habilitering og rehabilitering (2017-2019), skrives det at tilbudet til hørselshemmede er lite 

tilgjengelig. Et tiltak for å gjøre tilbud til hørselshemmede mer tilgjengelig er å sette krav til 

rehabilitering i oppdragsdokumentene til helseforetakene for 2021.  

NAV anslår at behovet for høreapparattilpasninger i perioden 2016-2030 vil øke med 2 % årlig, 

akkumulert til 65 %. Det er i den forbindelse utfordringer knyttet til både kapasitet og kvalitet, ikke 

bare på tilpasningssiden, men også når det gjelder oppfølging, samhandling med 1. linjen og også det 

kommunale tilbudet (særlig eldreinstitusjoner og hjemmetjenesten). Hørselssentralene trenger å  

rustes for å møte eldrebølgen. Det er behov for flere hørselsfaglig stillingshjemler på 

hørselssentralene og flere ØNH-avtalespesialister. Sett ut fra samhandlingsreformens intensjoner og 

den pågående kommunehelsereformen, vil hørselssentralen kunne bidra særlig effektivt ved bruk av 

fremskutte klinikker, lokalmedisinske sentre og ambulerende tilbud. Det er gjort positive erfaringer 

med nytenkning innen samhandling flere steder2. Samhandling gir pasientene kort reisetid til klinikk 

for oppfølging, og lokale klinikker fungerer som gode bindeledd mellom hørselssentral og 

 
2 Les om disse på www.hlf.no/samhandling   
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kommunene som slik bl.a. får tilbud om hørselsfaglig basisopplæring og veiledning for medarbeidere 

i den kommunale eldreomsorgen. Når det gjelder ambulerende tilbud er det gjort gode erfaringer, 

blant annet i Telemark. Gjennom denne arbeidsmetoden får pasienter oppfølging nær egen bolig, 

basert på samhandling mellom kommune og hørselssentral. Ventetidene på hørselssentralene vil 

også kortes ned.   

 

HLF har i samarbeid med det hørselsfaglige miljøet i Norge3 undersøkt spesialisthelsetjenestens 

formidling av høreapparater. Hovedfunnet er at norske høreapparatformidlere, under stramme 

finansielle rammer, gjennomgående leverer god kvalitet på det tekniske-medisinske (diagnostisering 

og tilpasning), mens det er et betydelig forbedringspotensial innen det psykososiale (oppfølging, 

audiologisk rådgivning og rehabilitering). Helsedirektoratet, NAV og helseforetakene anbefalte i en 

utredning fra 20114 at standarden5 gjøres obligatorisk så vel for hørselssentraler som for ØNH-

avtalespesialister.  For å mestre sin hørselshemming og være aktive samfunnsborgere er det som 

skjer etter at brukeren har mottatt sitt tekniske hjelpemiddel, som et høreapparat er, av avgjørende 

betydning.  

Skal eldre stå i arbeidslivet slik regjeringens ønske og intensjon i Folkehelsemeldingen er, må det 

også tas høyde for at eldre med hørselshemming skal delta. Når vi vet at hørselsutfordringene kan 

øke med alderen, samt at sannsynligheten for å erverve hørselstap når en blir eldre øker, må også 

arbeidslivet tilpasses. I tillegg må ventetiden for å få tilpasset høreapparatet betraktelig ned, ved 

enkelte foretak er den opp mot ett år. Dette er uholdbart og kan føre til at mennesker blir passive 

samfunnsborgere mot sin vilje. For den enkelte medfører dette store belastninger og kan i sin 

ytterste konsekvens medføre at hørselshemmede havner utenfor arbeidslivet og aktiv 

samfunnsdeltakelse. HLFs anbefaling er maks 12 ukers ventetid. God oppfølging og audiologisk 

rådgivning etter tilpasningen, slik at en lærer seg å ta i bruk høreapparatet, er vesentlig.  

  

4. Tosidig / Bilateralt cochlea implantat (CI)  
HLF ber om at voksne som har behov for og kan nyttiggjøre seg tosidig CI får dette og at det står i 

oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene.   

I dag har barn som kan få bilateralt CI en rett til det, voksne kan kun få ensidig. I dag må voksne 

kandidater ha særdeles tungtveiende tilleggsdiagnoser for å få bilateralt CI. Det tas ikke hensyn til at 

bilateralt CI gir en bedring av arbeidsevne og livskvalitet, en bedre retningshørsel, bedring av lyd og 

taleoppfattelse i støy, mulig mindre behov for hjelpemidler og bortfall av fornyelse av høreapparat 

på det øret som ikke har fått CI. Ensidig hørselstap gir også høyere risiko for kognitive svekkelser og 

demens. I Danmark er prinsippet om likeverdig tilgang til helsetjenester førende og de har tatt 

innover seg den positive forskningen for bilateralt CI gir og sykehusene som opererer CI har 

utarbeidet felles retningslinjer for operasjon av bilateralt CI.  

 
3 Evaluering av NS-EN 15927:2010 «Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater»: Et samarbeid mellom: HLF, Norsk Audiografforbund, 

Norsk teknisk Audiologisk forening, Norsk Audiopedagogisk Forening, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Den Norske Legeforeningen og 

Bransjeforeningen for helse- og velferdsteknologi. Oktober 2014.  
4 «Ansvaret for ortopediske hjelpemidler og høreapparater», side 46  

5 NS-EN 15927:2010 «Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater». Gjeldende for norske hørselsklinikker siden 2011.  
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5. Nød-sms må etableres som et fast tilbud for hele befolkningen. 
I nylig fremlagte Nasjonal helse- og sykehusplan nevnes hørselshemmede en gang i forbindelse 

med tilgang til nødmeldetjenesten.  

  Side 80: «Nød-SMS er en tjeneste for tekstbasert kommunikasjon mellom personer i en    

nødsituasjon og nød-meldesentralene, og som er utviklet for døve, hørselshemmede og 

talehemmede». 

Dette er et pilotprosjekt ledet av DSB på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og som 

skulle vært avsluttet ved overgangen til 2020. Det er ikke gjort noe vedtak om tjenestens fremtid. 

HLF mener at det å kunne kontakte nød-meldesentralene må etableres som et fast tilbud for hele 

befolkningen og vi ber HOD etablere et fast tjenestetilbud som gir alle muligheten til å ha en 

skriftlig to-veis kommunikasjon med nødmeldeetatene.  

  

HLF ser frem til et samarbeid om statsbudsjettet for 2021 og håper regjeringen prioriterer disse 

viktige områdene. For ytterligere informasjon kontaktes Orholm på orholm@hlf.no eller mobil 

91628776.   

 

Med vennlig hilsen  

Hørselshemmedes Landsforbund  

 
Merete J. Orholm  

Politisk sjef 
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