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Helse- og omsorgsdepartementet  

Oslo, 29.06.22 

 

Innspill til høring av avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 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.  

 

HLF takker for muligheten til å gi høringsinnspill til forslag til endringer i regelverket for å avvikle 

godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV).  

 

HLFs innspill er:  

- Helsetjenestetilbudet til personer med hørselsutfordringer må sikres 

- De regionale helseforetakene må benytte kunnskapen og kapasiteten som i dag ligger  

              hos virksomheter som har FBV-avtale. Innen hørselsområdet gjelder dette i dag for  

              HLF Rehabilitering innen poliklinisk rehabilitering – vestibulære sykdommer.   

- Avviklingen av ordningen må utsettes med ett år til 01. januar 2024.  

Verdens Helseorganisasjon har gjort beregninger på at 1 krone investert i ikke-smittsomme 

sykdommer gir en gevinst på 7 kroner. WHOs oversikt «burden of disease 2004-2030» viser at 

ubehandlet hørselstap i voksen alder vil rykke opp fra 15. til 7. plass. God oppfølging av 

hørselsutfordringer kan bidra til fullføring av utdannelse, god læringsutbytte1, yrkesaktivitet og at 

eldre blir boende lengre hjemme. En studie STAMI har gjort basert på tall fra HUNT 2 og HUNT4 

Hørsel viser at det er 26 prosentpoeng høyere risiko for hørselshemmede å falle ut av arbeidslivet 

enn for de uten hørselstap. Et annet viktig funn er at andelen yrkesaktive med hørselstap er på 5,8 

prosent, dvs rundt 160 000 personer.  En rapport fra Oslo Economics2 viser at hørselstap alene koster 

det norske samfunnet to milliarder kroner årlig i produksjonstap. Legges verdien av tapt livskvalitet 

på toppen, er vi oppe i 38 milliarder kroner per år. For hver investert krone får samfunnet tilbake ti-

gangen3. 

Helsetjenestetilbudet til personer med hørselsutfordringer må sikres 

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

oppfølgingen de trenger, og er det hjelp å få er kvaliteten veldig varierende. Lover og retningslinjer 

tolkes og følges opp ulikt, du kan risikere å vente opp mot ett år for å komme til spesialist for å teste 

hørselen, kunnskapen om hørselsutfordringer er lav, det er få lærings- og mestringstilbud og 

informasjon og veiledningsmateriale er lite tilgjengelig.  

 

I dag har pasientgruppen som faller inn under poliklinisk rehabilitering – vestibulære sykdommer få 

 
1 Ola Hender: Elever med hørselshemming. En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte. Skådalen Publications Series No 32, 2012.  
22 Rapport fra Oslo Economics: nedsatt-horsel-i-arbeidsfor-alder.pdf (hlf.no) 
3 Spend_to_Save_The_Ear_Foundation_2016_1-1.pdf (adulthearing.com) 

https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/nedsatt-horsel-i-arbeidsfor-alder.pdf
https://adulthearing.com/wp-content/uploads/2019/12/Spend_to_Save_The_Ear_Foundation_2016_1-1.pdf
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tilbud og i Helse Sør-Øst (HSØ) ingen. Dette er voksne over 18 år med diagnosekodene H81 

forstyrrelser i Vestibularisfunksjonen og/eller H82 Svimmelhetssyndromer ved sykdommer 

klassifisert annet sted og/eller H83 Andre sykdommer i indre øre. 

Faller FBV-avtalen som HLF Rehabilitering har bort, er det ikke noe poliklinisk rehabiliteringstilbud til 

de med vestibulære sykdommer i området som HSØ har sørge-for ansvar til. Det er viktig at tilbudet 

til denne pasientgruppen blir opprettholdt og at tjenestetilbud som i dag gis gjennom FBV overføres 

til RHFene. For at RHFene skal kunne ivareta sitt sørge-for-ansvar overfor personer med 

hørselsutfordringer, mener HLF at gode tilbud som i dag eksisterer gjennom FBV- ordningen må 

videreføres ved at RHFene utlyser anbud, og inngår nye avtaler. Det ville også etter vår oppfatning 

være feil signal hvis man bygger ned det samlede tilbudet på områder hvor det er behov for økt 

kapasitet.   

De regionale helseforetakene må benytte kunnskapen og kapasiteten som i dag ligger hos 

virksomheter som har FBV-avtale. Innen hørselsområdet gjelder dette i dag for HLF Rehabilitering 

innen poliklinisk rehabilitering – vestibulære sykdommer.   

HLF vil henstille til at det som del av innstillingen til Stortinget tydelig kommer fram at tilbudene til 

personer med hørselsutfordringer må sikres, herunder vestibulære sykdommer, og at dette må skje 

gjennom at RHFene utlyser nye anbud på disse områdene, evt innlemmer den 

godkjenningsordningen de har gjennom Helfo i dag, i de eksiterende avtalene de har med RHFene. 

Anbudene må utlyses som reserverte konkurranser forbeholdt ideelle (no profitt) aktører. Dette vil 

være i tråd med regjeringens mål i Hurdalsplattformen om at regjeringen vil «Videreutvikle det gode 

samarbeidet med ideelle aktører innenfor helse- og omsorgssektoren», og de vekstmålene for ideelle 

aktører innenfor spesialisthelsetjenesten som et samlet Storting stilte seg bak i forrige periode. 

Virksomhetene som i dag har avtale med RHFene har sterk faglig kompetanse og andre nødvendige 

tjenestetilbud som for eksempel kan styrke det tilbudet som i dag gis gjennom FBV. For eksempel gir 

HLF Rehabilitering tilbud også om tverrfaglig spesialisert rehabilitering gjennom avtale med HSØ til 

personer med «alvorlig grad av sanseforstyrrelser» - tinnitus, meniere, og cochlea implantat. HLF 

Rehabilitering er en ideel virksomhet eid av HLF.  

 

Avviklingen av ordningen må utsettes med ett år til 1. januar 2024 

I høringsforslaget fra departementet legges det opp til at ordningen skal avvikles allerede fra 1. 

januar 2023. Før vedtak er fattet i Stortinget, vil hverken RHFene eller virksomhetene som er 

innenfor FBV-ordningen kunne legge en konkret plan. Usikkerhet blant pasienter og henvisende leger 

kan føre til at pasienter vegrer å ta imot behandling som man har behov for.  For virksomhetene vil 

usikkerhet blant ansatte om videre drift kunne føre til frafall av faglig kompetente ansatte. Av hensyn 

til pasientene og til ansatte vil HLF henstille om at avviklingen av ordningen utsettes til 1. januar 

2024, slik at både virksomhetene, pasientene, og RHFene sikres tid til en god planlegging av hvordan 

de skal gi et godt tilbud. Forutsigbarhet er viktig for alle parter i ivaretakelse av pasienter.  

Avslutningsvis vil vi påpeke at det er urovekkende at HSØ ikke nevner rehabilitering i sitt 

høringsinnspill. Vi forutsetter at dersom endringen gjennomføres så iverksettes det også nødvendige 

tiltak og eventuelle anskaffelser, slik at kapasiteten er tilstrekkelig og pasienter blir ivaretatt, også for 

gruppene innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, herunder avtalen som HLF Rehabilitering har 

for «poliklinisk rehabilitering – vestibulære sykdommer».  
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HLF ber at det ses til våre innspill og ønsker lykke til i det videre arbeidet. Ta gjerne kontakt hvis dere 

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

 

Med vennlig hilsen  

Hørselshemmedes Landsforbund  

 

Inger Helene Venås/s/      Merete J. Orholm  

generalsekretær      politisk sjef 
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