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Fra: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Kontaktperson: Merete J Orholm, politisk sjef i HLF              

Høringsnotat til statsbudsjettet 2023, Helse- og omsorgskomiteen 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt 65 000 

medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. 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, frafall fra utdanning og arbeidsliv. 

Et hørselsvennlig samfunn 
 

Programområde 10.10. Kap. 733. Habilitering og rehabilitering. Post 21. Spesielle driftsutgifter.  

MERKNAD 1: Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med å etablere et godt 

tjenestetilbud til personer med hørselsutfordringer og utarbeide en helhetlig og 

tverrdepartemental hørselsplan. 

 

I fremlagte budsjettforslag så står hørsel nevnt en gang og da i forbindelse med at departementet 

skal følge opp tiltak innen tilbudet til hørselshemmede. Det er en million nordmenn som har 

hørselsutfordringer og offentlige rapporter viser at oppfølgingen de trenger er tilfeldig. Er det hjelp 

å få er kvaliteten varierende. Lover og retningslinjer tolkes og følges ulikt og du kan risikere å vente 

opp mot ett år for å komme til øre-nese-halsspesialist for vurdering og oppfølging. Kunnskapen om 

hørselsutfordringer er lav, det er få lærings- og mestringstilbud og informasjon og 

veiledningsmateriale er lite tilgjengelig. Det er gjennomgående at nærpersoner eller pårørende ikke 

involveres i behandlings- og rehabiliteringsforløp. 

 

I ulike stortingsmeldinger blir hørselshemming omtalt som en folkehelseutfordring i det 21. 

århundre, videre at personer med hørselstap utgjør en stor pasientgruppe med rehabiliteringsbehov. 

Ingen tiltak nevnes for å imøtekomme denne utfordringen. Forskning viser at et ubehandlet 

hørselstap utgjør den største enkeltrisikofaktoren for å utvikle demens, med et 

forebyggingspotensial på 9 prosent. Forskning viser også at hørselstap ikke utredes, og at eldre i 

stedet diagnostiseres med demens. Hovedårsaken er at helse- og omsorgstjenesten ikke har god nok 

kunnskap om hørselsutfordringer. Hørselstap er også en skjult årsak til andre plager, både somatisk 

(slitasje på skjelett, nakke og rygg) og psykisk. 

 

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

omsorgsdepartementet (HOD), mens utgiftene til selve høreapparatene er under Arbeids- og 

sosialdepartementet (ASD). HOD og ASD må samhandle i oppfølgingen av hørselshemmede, slik 

at ressursene nyttiggjøres til beste både for individ og samfunn. En helhetlig plan for hørselsfeltet 

vil meisle ut behov og tiltak som må til for at hørselshemmede gis mulighet til gode liv. både 

innenfor NAV-systemet og helsevesenet. 

 

Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenesten. Kap 732 Regionale helseforetak.  

MERKNAD 2: Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å øke kapasiteten for utredning, 

tilpasning og oppfølging ved hørselssentraler og avtalespesialister med høreapparatutredning. 

Dette tydeliggjøres i oppdragsdokumentene til helseforetakene. 

 

Variasjonene på hørselssentralene og hos avtalespesialistene når det gjelder utredning for hørselstap 

er store og ventetidene lange (opp mot 52 uker). For den enkelte medfører den lange ventetiden 

store belastninger, og kan i sin ytterste konsekvens medføre at hørselshemmede havner utenfor 
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arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. NAV anslår at behovet for høreapparattilpasninger i 

perioden 2016-2030 vil øke med 2 prosent årlig, akkumulert til 65 prosent. 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 det kommunale tilbudet (særlig eldreinstitusjoner 

og hjemmetjenesten). Hørselssentralene og avtalespesialistene trenger og rustes opp for å møte 

eldrebølgen. Det er behov for flere hørselsfaglig stillingshjemler i kommunene, på hørselssentralene 

og flere avtalespesialister. Sett ut fra samhandlingsreformens intensjoner og 

kommunehelsereformen, vil hørselssentralen kunne bidra særlig effektivt ved bruk av fremskutte 

klinikker, lokal medisinske sentre og ambulerende tilbud. I budsjettfremlegget til Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet er det lagt til grunn en volumvekst på fire prosent for høreapparater. I 

2021 kom det inn 66 091 søknader om stønad til høreapparat, en økning på 16,1 pst. fra 2020. 

Spesialisthelsetjenesten og de regionale helseforetakene har i dag ikke ressurser for å ta unna det 

økende behovet. 

 

I 2014 ble spesialisthelsetjenestens formidling av høreapparater undersøkt etter at norske 

helsemyndigheter vedtok å følge EU-standard. 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). 22 prosent av høreapparatene ligger i en 

skuff, ergo store utfordringer knyttet til både kapasitet og kvalitet, ikke bare på tilpasningssiden, 

men også når det gjelder oppfølging, samhandling med 1. linjen og det kommunale tilbudet (særlig 

eldreinstitusjoner og hjemmetjenesten). De største samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med 

nedsatt hørsel er direkte kostnader i helse- og omsorgsektoren, samt kostnader knyttet til redusert 

yrkesdeltagelse og sykefravær. 

Programkategori 10.60.  Post 71 Frivillig arbeid mv 

MERKNAD 3: Bevilgningen til HLFs likepersonsarbeid, hørselshjelperordningen 

opprettholdes som et øremerket tilskudd i 2023 og gis 2,5 millioner kroner. 

 

Budsjettfremlegget lanserer en ny tilskuddsordning som skal erstatte øremerkede tilskudd til 

organisasjoner, slik som HLFs likepersonsarbeid, hørselshjelperordningen. En slik tilskuddsordning 

med årlige tildelinger fjerner forutsigbarhet og gjør det vanskelig å planlegge utvikling og tenke 

langsiktig. Hørselshjelperne i HLF er et tilbud som både avlaster og styrker det offentlige 

helsetilbudet. Det er kompetanse bygget over tid og som stiller opp når det er behov. Da 

hørselssentraler og den kommunale helsetjenesten ble stengt under pandemien var det 

hørselshjelperne som hjalp eldre høreapparatbrukere i stell av høreapparater. Skal frivilligheten 

kunne levere tjenester i krisetid, må det være tjenester som også er bygget opp og i drift i 

“normaltid”. I dag er ordningen underlagt offentlig kontroll med innsending av tilskuddsrapport. 

HLF har 580 hørselshjelpere/likepersoner som før pandemien bistod andre hørselshemmede rundt 

22 000 ganger årlig. 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 oppsøkende virksomhet på sykehjem. 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. Vi viser også til at Stortinget ved 

tidligere statsbudsjett har understreket det viktige arbeidet frivillige hørselshjelpere gjør over hele 

landet.  Dette frivillige arbeidet øker den enkeltes livskvalitet og trygghet, og det bidrar i stor grad 

til at eldre hørselshemmede kan bo lenger i eget hjem. Som en del av arbeidet besøkes også 

hørselssentraler, avtalespesialister og hjelpemiddelsentraler der kommunale hørselskontakter og 

hørselshjelpere inviteres med. Dette for å etablere en sterkere lokal samhandling. HLFs 



 

 

3 
 

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. Med bortfall av det øremerkede tilskuddet skapes det unødvendig usikkerhet rundt en 

nødvendig tjeneste.  

 


