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Lovverk og rettigheter på 
hørselsfeltet



Aktuelt lovverk

NAV og lov om folketrygd
Høreapparat/CI og andre tekniske hjelpemidler

Tolk

Tilpasningskurs

Likestillings- og diskrimineringsloven

Helse-, behandling- og pasientlovgivning

FN-menneskerettigheter (konvensjoner)

Barn og unge – barnehageloven og opplæringsloven 

Plan- og bygningsloven og TEK 17

Kringkastingslovverket

EU-direktiver og internasjonale, europeiske og norske standarder



NAV og folketrygden – rett til hjelpemidler

Rett til hjelpemidler er forankret i folketrygdloven

Hjelpemiddelet må være hensiktsmessig og 
nødvendig for at du skal

få løst praktiske problemer i dagliglivet

fungere i barnehage, grunnskole, videregående 
skole og som lærling

bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, 
eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening



Høreapparat og tinnitusmaskerer

Det viktigste som dekkes

Høreapparater på inntil 6210 kr per øre hvert sjette år

BAHA – uten øvre kostnadsgrense 

Tinnitusmaskerere på inntil 3565 kr

Reserveapparat til barn under 18 år og i særtilfeller til voksne

Maksimal utprøvingstid er 6 måneder

CI dekkes av helseforetakene 



Tolk og tilpasningskurs

Du kan få skrive-, norsk med tegnstøtte-, og tegnspråktolk. Tolken kan 
komme til deg, eller du kan få tolk via bildetelefon (i arbeid kan du få utstyr 
fra NAV hjelpemiddelsentral, i dagligliv kan du få programvare, men må 
skaffe pc/tlf selv) 

Tolk kan benyttes i dagliglivet, arbeid, utdanning osv.

For å bli tolkebruker må man ha vedtak om tolkehjelp. Når du skal søke 
om vedtak på tolk første gang, eller ved endringer i behov, må du bruke 
søknadsskjema som du finner på NAVs nettsider

Tilpasningskurs: rett til å få dekket utgifter til kurs, f. eks. i regi av HLF 
Rehabilitering



FNs menneskerettigheter

CRPD: Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne

Hovedformålet er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like 
muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned 
hindre som vanskeliggjør dette

Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering

Vedtatt av FN i 2006, ratifisert av Norge i 2013

Regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov



Likestillings- og diskrimineringsloven

Trådte i kraft 1. januar 2018

Erstattet likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, 
diskriminering- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om 
seksuell orientering

«Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmede 
barrierer, og hindre at nye skapes.»

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til 
universell utforming etter § 17

Arbeidsgiver har plikt til individuell tilrettelegging av 
arbeidsplass/arbeidssituasjon etter § 22



Diskrimineringsvern

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) www.ldo.no

Gir gratis råd og veiledning hvis man lurer på om man har blitt diskriminert

Diskrimineringsnemnda

Behandler saker som klages inn til dem om bl.a. diskriminering. Det er gratis å få en 
sak behandlet av nemda

Nemnda har mulighet til å gi sanksjoner til aktører som er «dømt» for diskriminering, 
men kun i visse typer saker

Utfordring: Behandlingen tar ofte lang tid

Andre klagemuligheter: sivilombudsmann, statsforvalter, pasientombudet, domstolene 
osv. KLAG!

HLF har sammen med andre et prosjekt «Kjenn din rett til ikke å bli diskriminert» for å 
fremme saker til nemnda https://www.hlf.no/kjenn-din-rett/

http://www.ldo.no/
https://www.hlf.no/kjenn-din-rett/


Seier! 

HLF Østfold klaget på manglende 
teleslynge i møter i fylkesrådet for 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, og fikk medhold i 
Diskrimineringsnemnda 



Har du utfordringer med dine 
rettigheter?

Kontakt HLF

FFOs rettighetssenter FFOs rettighetssenter: 
http://www.ffo.no/rettighetssenteret/

HLFs medlemsfordel: 2 timer gratis advokat, vurderer saken.

http://www.ffo.no/rettighetssenteret/


Kringkastingslov- og forskrift

Kringkastingsloven stiller krav om tilrettelegging for 
personer med funksjonsnedsettelser til NRK og 
kommersielle kringkastere med minst fem prosent av 
seertallene 

Kringkastingsforskriften § 2-6 om kommersielle kanaler
Krav til å tekste alle ferdigproduserte fjernsynsprogrammer mellom 
klokken 18.00 og klokken 23.00, og direktesendte 
fjernsynsprogrammer i samme tidsrom. 

Kringkastingsforskriften § 2-5 om NRK 
Krav til teksting av forhåndsinnspilt og direktesendt materiale hele 
døgnet unntatt distriktssendinger

Unntaksbestemmelse: teknisk og praktisk mulig



Plan- og bygningsloven og TEK 17

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen 
og kravene til det enkelte byggetiltak

Byggteknisk forskrift (TEK 17) inneholder bestemmelser om lyd 
og vibrasjoner



TEK 17 forts. 

Paragraf 13-6, 4. ledd: I byggverk for publikum og arbeidsbygning skal det være lyd- og 
taleoverføringsutstyr, med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å 
oppnå god taleforståelse. Inngangen til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal 
være tydelig merket.

Preaksepterte ytelser 

Dersom det ikke installeres lyd- og taleoverføringsutstyr som angitt i NS 
8175:2012, må det dokumenteres at god taleforståelse er ivaretatt over kort og lang 
avstand.

Der det er mange møterom med tilnærmet samme størrelse og brukermulighet, er det 
tilstrekkelig at 1/10 og minst ett av disse rommene har teleslynge eller annet 
mikrofonbasert, trådløst overføringsutstyr.

Merking av inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring må plasseres godt 
synlig, slik at det er lett å se hvilke rom dette gjelder.



Universell utforming fra et 
hørselsperspektiv



Hva er universell utforming?

Med universell utforming menes: utforming av produkter, 
omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. 

Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for 
bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
når det er behov for det.



De 7 prinsippene for universell 
utforming

1. Like muligheter for bruk

2. Fleksibel i bruk

3. Enkel og intuitiv i bruk

4. Forståelig informasjon

5. Toleranse for feil

6. Lav fysisk anstrengelse 

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk 



Brukbarhetspyramiden 

Personlig 
assistanse

Individuell 
tilrettelegging

Sammenfallende 
behov

Universell utforming for 
flertallet

Høreapparat

Teleslynge

Lydutjevningsanlegg



Universell utforming – hørsel

Gode lydforhold som minsker bakgrunnsstøy og støy fra omgivelsene 
(akustikk)

Støydempende materialer, støyisolerende vinduer, demping av ventilasjonsstøy og 
lobbymusikk

Gode lysforhold som bedrer muligheten for munnavlesing

Visuell informasjon, f.eks. informasjonsskjermer, display, oppslag og 
annen skriftlig informasjon

Skjermer og tavler med rute- og sanntidsopplysninger, kønummersystemer, display 
som viser hvor mye man skal betale i butikk og taxi

Teksting på TV, Internett, på teater, kulturhus o.l.

Varsling: vibrasjon og lys



Hva gir gode lytteforhold i rom?

Gode akustiske forhold
Tilpasset aktiviteten 

Gode talelydsanlegg som
Gir god og jevn lyd i hele 
tilhørerarealet

Gir mulighet for trådløs 
overføring til høreapparat

Gir mulighet for trådløs 
overføring til headset

Universelle lydløsninger

Uavhengig av høreapparat

Høyttalerlyd for alle

Trådløs overføring til 
høreapparat

Tilpasset 
kommunikasjonsform



God lyd for alle

Nødvendig for hørselshemmede – nyttig for 
alle

APD

Synsproblematikk

ADHD

Konsentrasjonsutfordringer

Dysleksi

Språkvansker 

Flerspråklig



Noen saker vi jobber med

Teksting på TV

Nødvarsling

Samferdsel 

UU av bygg

Skole

IKT – teksting, chatbots

Arbeidsliv



Blåtann - erstatning for teleslynge?

I dag bruker mange blåtann som 
individuell tilrettelegging (til telefon, TV 
mm.), mens i det offentlige rom er det 
teleslynge som er standardisert 
hovedløsning

Ny utgave av Bluetooth er på vei

Ny og gammel teknologi vil leve parallelt 
en lang periode før den gamle forsvinner



Lokalvalget 2023

Lokalpolitisk påvirkning

Leserbrev utformes

Digitale skoleringer avholdes
Påvirkning

Synlighet

Brukermedvirkning

Rekruttere brukerrepresentanter i 
kommunale råd for funksjonshemmede



Nyttige lenker

HLFs rettighetsguide og universell utformingsguide på www.hlf.no

Universell utforming ABC: https://www.bufdir.no/likestilling/universell-utforming/

Veilder for hørselsvennlig miljø: 
https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/horselsvennlig_miljo/

Lurer du på noe? Ta kontakt.

http://www.hlf.no/
https://www.bufdir.no/likestilling/universell-utforming/
https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/horselsvennlig_miljo/


Takk for meg – og lykke 
til med årsmøtet!
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