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Til: Justis- og beredskapsdepartementet     Oslo, 22.06.2017 
 
 
 

HØRINGSUTTALELSE: NOU 2017:2 Integrasjon og tillit 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 62 500 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 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 benytter seg av muligheten til å komme med en høringsuttalelse til NOU 2017:2 
Integrasjon og tillit. NOU’en tar for seg en viktig problematikk, nemlig mottak av asylsøkere og 
integrering av flyktninger. En forutsetning for vellykket integrering er at flyktninger lærer språket 
og kommer i arbeid, og tiltak som øker andelen arbeidsaktive flyktninger vil være bra både for 
den enkelte og samfunnet som helhet. Et hinder for aktiv deltakelse i samfunnet er nedsatt 
hørsel, og da i særdeleshet udiagnostisert hørselstap.  
 
HLF mener at: 

 Hørselstest må bli en obligatorisk del av helsesjekken som tilbys flyktninger.  

For å sikre at alle flyktninger kan delta i utdanning, arbeid og sosiale sammenhenger må 
hørselstap identifiseres og riktige tiltak treffes, som tildeling av høreapparat og annet 
hørselsteknisk utstyr. Flyktninger fra konfliktområder er en risikogruppe for hørselstap, da 
væpnede konflikter skaper skader som kan resultere i funksjonstap, blant annet permanent 
hørselstap på grunn av eksplosjoner.3 I Värmland i Sverige satte Försäkringskassan og 
Arbetsförmidlingen, sammen med myndighetene i Värmland i gang en undersøkelse da de så 
at flyktninger fra Syria brukte lengre tid på å gjennomføre det svenske 
introduksjonsprogrammet. De fant at 40% av de 150 nylig ankomne flyktningene som ble testet 
hadde et hørselstap.4 
 
Å lære seg norsk er en inngangsport til aktiv deltakelse i det norske samfunnet og 
arbeidsmarkedet. Det å lære seg norsk, delta og få utbytte av norskopplæringen og senere 
delta i arbeidsmarkedet kan være vanskelig dersom man har et hørselstap som ikke er 
avdekket.  
 
Flyktninger får tilbud om helsesjekk, og Helsedirektoratet har utarbeidet et skjema som 
anbefales brukt ved gjennomføring av helsesjekken.5 I dette skjemaet er ikke 
hørselsundersøkelse en obligatorisk del av helsesjekken, og i den grad det testes 
gjennomføres ikke en fullstendig hørselstest. Dette fører til at mange flyktninger ikke får 
identifisert hørselstapet sitt. HLF mener at hørselstest må være en obligatorisk del av 
helseundersøkelsen.   
 
Et udiagnostisert hørselstap har en negativ effekt på helsa til den det gjelder, men også en 
samfunnsmessig side. Blant annet ser vi at ubehandlet hørselstap ofte fører til sosial isolasjon 
og dårligere psykisk helse.6  

                                                
1 B Engdahl and others, ‘Screened and Unscreened Hearing Threshold Levels for the Adult Population: Results from the Nord-
Trøndelag Hearing Loss Study.’, International Journal of Audiology, 2005, 44 edition, pp. 213–30. 
2 ‘Hearing Impairment among Adults’ (HIA, Senter for medisinsk metodevurdering, 2001). 
3 WHO and the World Bank, World Report on Disability, 2011, p. 34 <http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/>. 
4 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/manga-flyktingar-har-horselskador? 
5 https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/Asyls%C3%B8kere%2c%20flyktninger/Skjema-Helseundersokelse-flyktninger-
asylsokere.pdf  
6 ‘Undiagnosed Hearing Loss in Seniors May Increase Social Isolation’, 2016 <http://www.hear-it.org/undiagnosed-hearing-loss-
seniors-may-increase-social-isolation>. 
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NOU’en diskuterer den lavere yrkesdeltakelsen blant flyktninger og diskriminering i 
arbeidslivet. HLF er bekymret for samvirkende diskriminering, ved at flyktninger med 
funksjonsnedsettelser kan bli diskriminert både på grunn av sin utenlandske opprinnelse og 
funksjonshemming.  
 
Ta kontakt med 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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