
 

 

Notat Arbeids- og sosialkomiteen statsbudsjettet 2023. 

 

Programkategori 09.00 Adm. Kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.v Post 21 

Spes. Driftsutgifter. 

Merknad: Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig og tverrdepartemental 

hørselsplan.  

 

I budsjettfremlegget står det at departementet skal innhente kunnskap for politikkutvikling og 

forvaltning. Vi understreker nødvendigheten av at det utarbeides en helhetlig og 

tverrdepartemental hørselsplan, der det ses på hva som skal til for at personer med 

hørselsutfordringer ikke støtes ut av arbeidslivet samt tjenestetilbudet, innen både NAV-

systemet og helsevesenet, som for eksempel tilrettelegging på arbeidsplassen, god og rask 

oppfølging med korte ventetider, mestrings-og rehabiliteringstilbud, kompetanse hos både 

tjenesteyter, samfunn og bruker for å nevne noe.   Daværende Arbeids- og 

sosialdepartementet ga i 2018 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. En fullverdig 

og kvalitativ god høreapparatformidling er viktig, der fokus også er på å lære seg å ta i bruk 

høreapparatene og mestre en hverdag med hørselsutfordringer. 

 

804 millioner kroner ble brukt over Folketrygden på høreapparater og tinnitusmaskere i 2021. 

Det var en økning på 6,2 prosent fra 2020. For 2023 er det lagt til grunn en volumvekst på 

4 prosent, med en bevilgning på 915 mill. kroner. En undersøkelse utført av Ipsos for HLF 

sier at nesten hver tredje person over 18 år opplever å høre dårlig. 77 prosent av de som hører 

dårlig opplever at hørselstapet hindrer dem sosialt. 67 prosent av de som oppgir at de hører 

dårlig har ikke vurdert høreapparat. 49 prosent av de som bruker høreapparat opplyser at de 

skulle ønsket at de hadde begynt med det før. Enkelte hørselssentraler og avtalespesialister 

har opp til et års ventetid på utredning og/eller kontrolltime. Veien til den fornøyde 

høreapparatbruker er full av barrierer og forskning viser at ubehandlet hørselstap kobles til en 

rekke risikofaktorer som demens, kognitiv svikt, depresjon og ensomhet. Oslo Economics 

rapport «Nedsatt hørsel i arbeidsfør alder» påpeker at personer med nedsatt hørsel er særlig 

utsatt for å falle utenfor arbeidslivet og viser at hørselstap koster det norske samfunnet to 

milliarder kroner årlig i produksjonstap. De største samfunnsøkonomiske kostnadene 

forbundet med nedsatt hørsel er direkte kostnader i helse- og omsorgsektoren, samt kostnader 

knyttet til redusert yrkesdeltagelse og sykefravær. De direkte kostnadene forbundet med 

hørselstap utgjør årlig om lag 2 023 millioner kroner. 

 

For å sikre at personer med hørselsutfordringer kan leve gode og aktive liv, der deltakelse er 

styrende er det viktig at tjenesten er gode og koordinerte. Dette bidrar til god og nødvendig 

samfunnsøkonomi. HLF ber departementet derfor utarbeide en helhetlig og 

tverrdepartemental, som særlig knyttes til porteføljene under Arbeid- og 

inkluderingsdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Programkategori 29.60, Kap 2661, post 73 (frilanstolker) og post 76 om hjelpemidler og 

bedring av funksjonsevnen og Kap. 605, post 1 (fast ansatte tolker og tilpasningskurs) 

Merknad: Stortinget ber regjeringen øke rammene for tilpasningskurs og høyne 

tilskuddssatsene.  



 

 

HLF er særdeles fornøyd med at budsjettfremlegget foreslår å styrke tolketjenesten for 

hørselshemmede, døve og døvblinde ved å øke antall fast ansatte tolker i Arbeids- og 

velferdsetaten. Vi opplever fortsatt at flere skrivetolkoppdrag avslås med begrunnelse i at det 

ikke er nok skrivetolker til å dekke oppdrag. Dette gjelder særlig kortere oppdrag, utenfor 

ordinær arbeidstid og i helger, men også oppdrag til hørselshemmede i utdanning og 

arbeidsliv. Vi får også tilbakemelding om at det kan være vanskeligere å få skrivetolk i 

distriktene. For HLF gjelder dette spesielt tilgang til skrivetolker. Frilanstolker bidrar til å gi 

tolketjenesten fleksibilitet og tilgang til å dekke oppdrag som ellers kan bli stående udekket. 

Vi imøteser departementets pågående arbeid innen området.  

 

Det er viktig med en helhetlig og individuell tilpasset rehabilitering for yrkesaktive 

hørselshemmede, for å komme raskere tilbake til arbeid og/eller beholde jobben. I 

rehabiliteringsfasen må det psykososiale vektlegges, med særlig fokus på mestring og 

deltakelse i arbeidslivet. Bevissthet og informasjon om ekstrabelastningene hørselshemmede 

har i arbeidslivet, er av stor betydning både i det forbedrende og det forebyggende arbeidet.  

I dag er det er få rehabiliterings- og mestringstilbud for hørselshemmede. Tilpasningskursene 

er etterspurt og midler til å avholde flere kurs må prioriteres, da det er lange ventetider på de 

tilbudene som finnes.  

 

Programkategori 29.60, Kap 2661, post 78 Høreapparater  

Merknad: Stortinget ber regjeringen sørge for at høreapparatsortimentet er godt og 

mangfoldig til beste for brukeren. 

 

Hørselshemmede har i dag en lovhjemlet rett på høreapparater, tinnitusmaskerere, 

hørselsteknisk utstyr, tolk og tilpasningskurs gjennom folketrygden, med den finansielle 

sikkerheten dette innebærer. Dette er viktig og sikrer tilgang på nødvendig hjelpemidler og 

tjenester uavhengig av bosted og økonomi.  I NAVs anbud er det en prisgrense, men det er 

viktig at maksimal prisgrense ikke er et hinder for at personer med nedsatt hørsel får tilgang 

til kvalitativt gode høreapparat som de best kan nyttiggjøre seg.   

 

 

 


