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18. november 2018, kl. 10-15, Hørselens hus, Brynsveien 13, Oslo

TIL STEDE
Arne Vik, Norsk Teknisk audiologisk forening (NTAF)
Kim Fredrik Haug, styremedlem i Audiografforbundet (NAF)
Ingvild Ørpen, styremedlem i Audiologisk utvalg i Norsk Otolaryngologisk Forening (NOLF)
Astrid Flakk, leder av Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF)
Petter Noddeland, generalsekretær, Norges døveforbund (NDF)
Steinar Birkeland, møteleder og referent (HLF)
Merete Orholm, leder av Interessepolitisk avdeling, HLF (Sak 9-12)
Marit Skatvedt, interessepolitisk rådgiver, HLF (Sak 9-12)
Marte Oppedal Vale, interessepolitisk rådgiver, HLF (Sak 9-12)
Niklas Didrik Hellum, interessepolitisk rådgiver, HLF (Sak: 9-12)

DAGSORDEN
1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2018 (Steinar Birkeland, HLF)
2. Om fremtidige NASU-dagsordener: Forslag om eget fast orienteringspunkt med Nytt fra
styrene (Arne Vik, NTAF)
3. Orientering om skifte av generalsekretær i HLF (Steinar Birkeland, HLF)
4. Tinnitus:
a. Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse: Forslag til nytt mandat (Steinar
Birkeland, HLF)
b. Diskusjon om ønsker, behov og muligheter for å sikre et enhetlig omforent/anbefalt
utredning- og behandlingsopplegg (Arne Vik, NTAF)
5. Orientering om status på HUNT 4 Hørsel fra Bo Engdahl, Nasjonalt folkehelseinstitutt
(Steinar Birkeland, HLF)
6. Orientering om Medtek Norges Hørselsgruppes planer om runde to med EuroTrak Norgeundersøkelse (Steinar Birkeland, HLF)
7. Utvikling av hjemmeside for samhandlingsdokumentasjon på hørselsområdet:
www.hlf.no/samhandling (Steinar Birkeland, HLF)
8. Landskonferanse for kommunale tjenester på høreapparatområdet i 2019 (Arne Vik, NTAF og
Steinar Birkeland, HLF)
9. Statsbudsjettet 2019 (Merete Orholm, HLF)
10. Kost/nytte-undersøkelse av høreapparatområdet (Niklas Didrik Hellum, HLF)
11. Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole (Marit
Skatvedt, HLF)
12. Akustikkstandarden (NS8175 Lydforhold i bygninger) – høring (Marte Oppedal Vale, HLF)
13. EU-direktiv på nett og tilgjengelighet; teksting (Marte Oppedal Vale, HLF)
14. Folkehelsemeldingen og stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Merete Orholm, HLF)
15. Nasjonal helse- og sykehusplan (Merete Orholm, HLF)
16. Beramming av NASUs vårmøte 2019
17. Eventuelt
a. EFAS, Steinar Birkeland (HLF)
b. Orientering om NDF, Petter Noddeland (Norges døveforbund)
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REFERAT

1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2018 (Steinar Birkeland, HLF)
Vedtak: Godkjent

2. Om fremtidige NASU-dagsordener: Forslag om eget fast orienteringspunkt med Nytt
fra styrene (Arne Vik, NTAF)
En orienteringsrunde vil kunne gi en kort og konsis oppdatering på aktiviteten i de ulike
medlemsorganisasjonene og styrke grunnlaget for samarbeid. Forutsetningen er at
orienteringene holdes i en kort og konsis form.
Vedtak: Orientering fra foreningene prøves ut på NASUs vårmøte 2019.

3. Orientering om skifte av generalsekretær i HLF (Steinar Birkeland, HLF)
HLFs generalsekretær de seneste seks årene, Anders Hegre, fratrådte ved utgangen av
september 2018. I påvente av tilsetting av ny generalsekretær er organisasjonssjef i HLF Roar
Råken konstituert som generalsekretær. Stillingen er kunngjort, med søkefrist medio oktober
2018. Eksternt rekrutteringsbyrå driver tilsettingsprosessen på basis av kravspekk fra HLF, og
i nært samarbeid med HLFs sentralstyre som formelt tilsetter generalsekretær. Driften av
forbundet, herunder HLF Briskeby, foregår som normalt i perioden med konstituert
generalsekretær.
Vedtak: Tas til orientering.

4. Tinnitus:
a. Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse: Forslag til nytt mandat
(Steinar Birkeland, HLF)
b. Diskusjon om ønsker, behov og muligheter for å sikre et enhetlig
omforent/anbefaltutredning- og behandlingsopplegg (Arne Vik, NTAF)
a) Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse har gått gjennom 2005-rapporten om
tilbudet til tinnitusrammede
(http://ss.prod.fpl.nhn.no/SiteCollectionDocuments/Tinnitusklinikken/Behandlingstilbud%20f
or%20tinnitusrammede,%202005,%20Rapport%20fra%20arbeidsgruppe%20nedsatt%20av%
20Sosial%20og%20helsedirektoratet.pdf), og konkludert med at dens anbefalinger står seg og
bør implementeres. Gruppen vurderer at den ikke er rigget til å jobbe for implementering på
politisk plan. Imidlertid identifiserer gruppen at det er mulig å jobbe opp mot enkeltstående
helseforetak. NASU-møtet sluttet seg til sistnevnte strategi, men ønsket samtidig å fristille
faggruppen, slik at slik initiativ kan tas mer fleksibelt og etter behov, motivasjon og kapasitet
i det hørselsfaglige miljøet.
b) Behandlingstilbudet har i dag store geografiske variasjoner – det varierer også mye hvem
som tilbyr tjenester (profesjon, kompetanse, metodikk) – og det er tale om en sammensatt
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pasientgruppe. Det er vanskelig å se for seg én behandlingsvei på tinnitusområdet. Det som er
mest felles er det som gjøres for pasienter initialt; det påfølgende varierer som beskrevet
ovenfor. Det er således uklart hvor evt. strømlinjeforming skal forankres på tjenestenivå.
Vedtak:
a) NASU er fornøyd med faggruppens arbeid, og slutter seg til dens vurdering av at
2005-rapportens anbefalinger står seg og bør implementeres. Arbeidsgruppen fristilles.
Gruppens medlemmer står fritt til å jobbe videre med tinnitustilbud innenfor
helseforetakene, og oppfordres til å ta med audiopedagogene.
b) Det er ikke realistisk å samordne tilbudet på tinnitusområdet, som følge av stor
bredde i pasientgruppen, geografisk variasjon i tjenester og tilgjengelig kompetanse.

5. Orientering om status på HUNT 4 Hørsel fra Bo Engdahl, Nasjonalt folkehelseinstitutt
(Steinar Birkeland, HLF)
Datainnsamlingen er gjennomført i fem av seks stasjoner: Stjørdal, Levanger, Steinkjer,
Verdal og Nærøy. Den siste stasjonen, Namsos, startet opp medio oktober 2018. Innsamling
av data avsluttes 14. februar 2019. Forventet deltakelse er 28 000 personer hvorav 8000 også
deltok ved hørselsundersøkelsen i HUNT 2. Datakvaliteten vurderes til å være god.
Folkehelsa vil ha tilgang til hørselsdataene i løpet av februar 2019, men får først utlevert
andre data fra HUNT 1. oktober 2019. Første publikasjon er forventet mellom utgangen av
2019 og begynnelsen av 2020.
Vedtak: Tas til orientering.

6. Orientering om Medtek Norges Hørselsgruppes planer om runde to med EuroTrak
Norge-undersøkelse (Steinar Birkeland, HLF)
Medtek Norges hørselsgruppemedlemmer gjennomførte i 2012 EuroTrak Norgeundersøkelsen (https://www.ehima.com/wpcontent/uploads/2014/03/protected_eurotrak_2012_norway.pdf), og vil gjennomføre samme
opplegg med ferdigstilling av ny rapport 13. mars 2019. Undersøkelsen vil således bringe
oppdaterte tall på bruk og nytte av høreapparat i Norge. I og med at undersøkelsen er blitt
utført tidligere, vil det bli mulig å sammenligne utviklingen her til lands over tid. Det vil
dessuten være mulig å se Norge opp mot andre land (www.ehima.com/documents). Medtek
Norges hørselsgruppemedlemmer prioriterer å få dette arbeidet utført nå for å sikre oppdatert
bruk/nytte-kunnskap til helsemyndighetenes pågående utredningsprosesser på
høreapparatområdets organisering og finansiering. Blant annet vil SINTEF våren 2019 legge
frem en rapport på dette, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Medtek Norges Hørselsgruppes
rådgiverressurs hadde i den forbindelse, i september 2018, et informasjonsmøte med det
relevante utredningsmiljøet ved SINTEF.
Vedtak: Tas til orientering.
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7. Utvikling av hjemmeside for samhandlingsdokumentasjon på hørselsområdet:
www.hlf.no/samhandling (Steinar Birkeland, HLF)
I forlengelse av rundebordsamlingen HLF, sammen med NTNU, gjennomførte på
samhandling ultimo 2017 innen høreapparatområdet, har HLF samlet inn dokumentasjon på
slik aktivitet; planlagt, pågående og uført. Det er tilveiebrakt blant annet prosjektbeskrivelser,
sluttrapporter, redaksjonelle oppslag og evalueringer. På bakgrunn av ekstern interesse for
materialet, og behov for utviklingsarbeid på området, vurderer HLF det som formålstjenlig å
gjøre utvalgte deler av denne dokumentasjonen tilgjengelig på HLFs hjemmesider under
hurtiglenken www.hlf.no/samhandling. Slik tilgjengelighet vil kunne tiltrekke seg ytterligere
dokumentasjon på hva som skjer på området, og vil sannsynligvis også bidra til å inspirere og
stimulere til samhandlingsaktivitet.
Vedtak: NASU anbefaler at innsamlet dokumentasjon på samhandling innen
høreapparatområdet gjøres tilgjengelig på www.hlf.no/samhandling, i første omgang
som en enkel oversikt hvor det er mulig å se geografisk tilhørighet.

8. Landskonferanse for kommunale tjenester på høreapparatområdet i 2019 (Arne Vik,
NTAF og Steinar Birkeland, HLF)
Målrettet konferanseutvikling forutsetter den oversikten www.hlf.no/samhandling vil gi (jf.
Sak 7). Det foregår parallelt modningsarbeid i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté
(NHS) for å sikre finansiering fra nordisk ministerråd til både nordisk konferanse på
hørselsrehabilitering og nordisk statistikk på hørselsområdet
(https://nordicwelfare.org/nyheter/ny-handlingsplan-for-det-nordiska-samarbetet-omfunktionshinder). Dette er for øvrig et arbeid som Nordiska Audiologiska Sällskapet (NAS),
på sitt årsmøte i juni 2018, vedtok å støtte opp under som samarbeidspart på styrenivå.
Vedtak: Saken utsettes til NASUs vårmøte 2019.

9. Statsbudsjettet 2019 (Merete Orholm, HLF)
HLFs arbeid med statsbudsjettet 2019 startet i januar 2018 ved innsending av innspill til de
ulike departementene, som spesielt har ansvar for saker som er definert som satsingsområder i
HLFs handlingsprogram: https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/horingsuttalelser/hlfsinnspill-til-statsbudsjettet-2019 – vedlagt referatet følger HLFs høringsinnspill. Flere av disse
sakene følger HLF gjennom året i dialog med Regjering og Storting. De ulike
departementenes forslag legger grunnlaget for finansdebatten, stortingshøringene og det
endelige statsbudsjettet som går til votering i Stortinget i midten av desember. HLF deltok i
høringer i Arbeids- og sosialkomiteen (16/10), Transport- og kommunikasjonskomiteen
(17/10), Helse- og omsorgskomiteen (18/10), Familie- og kulturkomiteen (22/10), Kirke-,
utdannings og forskningskomiteen (23/10) samt Kommunal- og forvaltningskomiteen (23/10).
Det er viktig å synliggjøre HLF i høringene, slik vil det bli direkte oppmerksomhet på
hørselssaken og HLF. Ikke alt av det HLF leverer inn skriftlig blir gjengitt muntlig, da de
fleste komiteene gir tre minutter til fremleggelsen og da må det prioriteres.
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Hovedbudskapet i høringene i Arbeids- og sosialkomiteen (ASK) og Helse- og
omsorgskomiteen (HOK) har vært å få på plass en helhetlig og tverrdepartemental
hørselsplan. Dette for å sikre at Regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste og gi
alle tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet, også skal gjelde hørselshemmede.
Dette omfatter ordninger for å avdekke hørselsutfordringer, etablere hørselskompetanse i
kommunene, til rehabilitering og det hjelpemiddeltilbudet hørselshemmede får. Det å få
politikerne til å se sammenhengen mellom budsjettene til Helse- og omsorgsdepartementet og
Arbeid- og sosialdepartementet (ASD) på hørselsfeltet, og samtidig ville gjøre noe med det, er
utfordrende. I HOK-høringen ba HLF videre om at det måtte settes inn tiltak for å redusere
ventetiden ved hørselssentralene til maks tolv uker.
Det er gledelig at HLFs hørselshjelperordning fortsatt er omtalt som en særskilt satsing
i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettfremlegg. 2 millioner er foreslått bevilget. I
høringen takker HLF for videreføring av hørselshjelperordningen og oppdaterer HOK skriftlig
på fakta og hva pengene for inneværende periode er brukt til. For å vise progresjon i arbeidet
ber HLF om at ordningen tilføres 2, 5 millioner kroner.
ASD lyste 14/6-2018 ut et oppdrag i tråd med vedtak i Stortinget fra 30. januar 2018:
«Stortinget ber regjeringen legge føringer for Arbeids- og sosialdepartementets varslede
evaluering av høreapparater og ortopediske hjelpemidler, jf. Prop. 1 S (2017–2018). Denne
må særlig vektlegge kvalitet og nytte for brukerne og samfunnet og forutsette en fortsatt
forankring i folketrygden når det gjelder rettigheter og finansiering.»
ASD inngikk kontrakt med SINTEF i juli, og prosjektet hadde oppstart i august 2018. Endelig
rapport skal leveres i april 2019. Vedtaket er en oppfølging av hjelpemiddelutvalgets
innstilling. Dette pågående arbeidet medfører at det ikke er endringer i rettigheter forankret i
Folketrygden når det gjelder tildeling av høreapparater, tinnitusmasker, tilpasningskurs og
tolk. Rapporten som ASD bestilte av PROBA samfunnsanalyse på organisering av
tolketjenesten, og som er omtalt i statsbudsjettfremlegget, ble avlevert i september:
https://evalueringsportalen.no/evaluering/ny-organisering-av-tolketjenesten-for-dove-oghorselshemmede. Den skal det nå arbeides videre med i NAV-systemet og i departementet.
HLF tok opp manglende tilgang på skrivetolker i høringen i ASK og ba Stortinget be
Regjeringen om å prioritere tolkeområdet og ansette flere skrivetolker i faste stillinger i
NAV/Tolkesentralene. I budsjettfremlegget er det lagt opp til en nullvekst.
I statsbudsjettrapporteringen til ASD ser HLF at de samlede utgiftene på høreapparater
og tinnitusmaskere var på 671,8 mill. kroner i 2017. Det utgjør en økning på 7,9 % fra 2016. I
2017 ble det kjøpt inn 93 556 høreapparater og 2 774 tinnitusmaskere gjennom folketrygden,
mot 87 637 høreapparater og 2 488 tinnitusmaskere i 2016.
Utgifter til reparasjoner var på 77 mill. kroner i 2017, noe som utgjør en økning på 2,3
% fra 2016. Tinnitusmaskere representerte en totalkostnad på 6,8 mill. kroner i 2017. For
2018 er det lagt til grunn en volumvekst på 2 % og en prisøkning på 2,5 %. For 2019 er det
lagt til grunn en volumvekst på 4 %. Det er lagt til grunn at maksimal prisgrense for analoge
høreapparater uten propp, analoge høreapparater med propp, digitale høreapparater og
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tinnitusmaskere prisjusteres med 1,1 % i 2019. For øvrige stønader er det lagt til grunn en
prisøkning på 1,5 %. For 2019 er det foreslått en bevilgning på 737,7 mill. kroner for
høreapparater. HLFs merknad gikk på at høreapparater skal være gratis, sortimentet godt og
mangfoldig.
Tilskuddet til Briskeby videregående skole videreføres på samme nivå som i 2018. Det
er Kirke-, utdannings og forskningskomiteen (KUF) som har oppfølgingsansvaret her.
Foruten å takke for støtten til Briskeby tok HLF opp at det må satses på spesialpedagogikk for
å kunne gi elever med ekstra utfordringer en likeverdig mulighet til utdannelse.
Budsjettposten har en nedgang på 68 millioner og ingen satsning på barn med ekstra
utfordringer. HLF ba videre om at det utarbeides en plan som sikrer nødvendig opplæring av
lærere med tilstrekkelig pedagogisk kunnskap om undervisning av barn med utfordringer.
Universell utforming er en tematikk som ble belyst i flere av komitehøringene. En post
som gikk igjen var at det må bevilges 100 millioner til universelt utformede nærskoler. God
utforming av skolebygg vil gi bedre læringsbetingelser for alle. I 2018 kom forslag til en
nasjonal plan for å oppgradere alle grunnskolenes bygg og uteområder (Veikartet), slik at alle
barn kan gå på sin nærskole innen 2030. For HLF har det vært viktig å synliggjøre at arbeidet
med å gjøre Norge universelt utformet tar for lang tid. Det var en visjon om å gjøre Norge
universelt utformet innen 2025. Denne er lagt til side. Det må settes tydelige mål, planer og
tiltak som det fører midler med. HLF skulle gjerne sett at universell utforming ble fulgt opp
på alle samfunnsområder, men prioriterer nå å få til en større satsning på skole. I Familie- og
kulturkomiteen var hovedfokuset på universell tilgang til kulturarenaer og teksting av dubbete
barnefilmer. Det sistnevnte vil ha en kostnad på rundt 250 000 kroner pr år.
I Transport- og kommunikasjonskomiteen fikk HLF avslag på søknad om å delta i
høringen, da det kun ble gitt plass til paraplyorganisasjonene. FFO inviterte HLF inn i deres
høring og HLF fikk da mulighetene til å løfte inn satsing på talegjenkjenningsteknologi til
bruk i transport- og informasjonssystemet, for å inkludere tilgjengelighet for hørselshemmede
i form av tekniske, visuelle og skriftlige virkemidler. Det er viktig å gjøre komiteen
oppmerksom på at det får konsekvenser å redusere målet om universell utforming fra et
hovedmål i Nasjonal Transportplan, til et delmål under hovedområdet fremkommelighet.
Dette gjør at arbeidet med universell utforming av informasjon og kommunikasjon har mistet
forankring i det overordnede arbeidet i nåværende nasjonale transportplan. HLF fokuserte i
høringen på konsekvenser det har for hørselshemmede å bli overlatt til seg selv, når meldinger
om nød og evakuering kun blir gitt over høyttaler og ikke skriftlig.
I kommunal- og forvaltningskomiteen, som HLF var i for første gang, ba HLF blant
annet om at det måtte settes av midler til å gjøre IKT-løsninger universelt utformet. HLF
synliggjorde at det er viktig at DIFI, tilsynsorganet som skal påse at IKT er universelt
utformet, får nok midler til å gjøre effektive tilsyn. HLF fokuserte også på at den digitale
satsningen som regjeringen nå gjør må prioritere med tanke på universell utforming. Det er
viktig at grupper, som hørselshemmede, som trenger skriftlig informasjon, blir prioritert i
utvikling av nye digitale prosjekter. HLF ba om at det kommer på plass en sikker elektronisk
kommunikasjon med alle offentlige etater.
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I Familie- og kulturkomiteen var det tre temaer som ble tatt opp: Universell utforming
av kulturlivet, teksting av dubbede barnefilmer og momskompensasjon. Det står lite i
budsjettet om tiltak for å gjøre kulturtilbudet mer tilgjengelig for hørselshemmede. Derfor sa
HLF klart og tydelig fra om at dette var noe HLF savner. HLF tok også opp at dubbede
barnefilmer er de eneste filmene i dag som ikke tekstes fordi det er valgfritt. HLF ba om en
lovendring slik at teksting av barnefilmer kommer på plass så fort som mulig. I statsbudsjettet
for 2018 er rammen for merverdiavgiftskompensasjon foreslått til 1557 millioner kroner, en
økning på 134 millioner. HLF er positive til at regjeringen har tatt et nytt steg i retning full
momskompensasjon. Likevel viser informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet at antallet
søknader øker fra år til år. Gapet mellom bevilgning og full momskompensasjon er derfor
langt fra å bli brolagt. Hvis budsjettfremlegget vedtas vil HLF få dekket 75 prosent av sine
utgifter til moms i 2019. På denne bakgrunn ba HLF om at regjeringen legger frem en ny
opptrappingsplan for å sikre at tidligere beslutning om full momskompensasjon gjennomføres.
HLF vil fortsette å følge opp merknadene, og noen vil også bli med videre i arbeidet
med statsbudsjettet 2020, som starter på nyåret. Høringene gir dessuten muligheter for å
kommunisere direkte med stortingsrepresentantene og videreutvikle HLFs hørselsnettverk.
Vedtak: Tas til orientering

10. Kost/nytte-undersøkelse av høreapparatområdet (Niklas Didrik Hellum, HLF)
HLF har avsatt midler til å få frem en helseøkonomisk rapport som fokuserer på både
kostnader og nytte av dagens ordninger samt alternativ nytte av ordninger/tiltak som i dag
ikke tilbys eller som ikke tilbys i tilstrekkelig grad eller uten nødvendig samhandling.
Arbeidet skal utføres på selvstendig forskning/utredningsfaglig grunnlag av et uavhengig
fagmiljø. Arbeidet med å få på plass kravspekk for oppdraget ble iverksatt i oktober 2018. Når
denne foreligger, vil potensielle oppdragstakere bli kontaktet. Målet er ferdigstilt rapport i
løpet av første halvår av 2019.
Vedtak: Tas til orientering
11. Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole
(Marit Skatvedt, HLF)
Høsten 2019 legges det frem en ny stortingsmelding: «Tidlig innsats og inkluderende
fellesskap i barnehage og skole». Meldingen vil blant annet bygge på Nordahl-rapporten
(https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertgruppe-for-barn-ogunge-med-behov-for-sarskilt-tilrettelegging/id2543492), samt Hagen-utvalgets rapport
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-foreslar-nye-oppgaver/id2588272) om
regionreform. Begge disse anbefaler mer eller mindre å legge ned Statped. HLFs har tidligere
flagget viktigheten av å sikre rettigheter og ser behovet for å styrke den spesialpedagogisk
kompetansen både sentralt og lokalt. Den nye meldingen vil spesielt se på hvilke
spesialpedagogiske tiltak som virker. Det er avgjørende at dette gjøres ut fra forskningsbasert
kunnskap. HLF vil således følge arbeidet med stortingsmeldingen tett.
Vedtak: Tas til orientering
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12. Akustikkstandarden (NS8175 Lydforhold i bygninger) – høring (Marte Oppedal Vale,
Interessepolitisk avdeling, HLF)
HLF deltar aktivt i det pågående arbeidet på akustikkstandarden for bygninger i regi av
Standard Norge, og spiller løpende inn på hørselsrelatert grunnlag i komitéen. Komitéen
kommer til å skjerpe akustikkravene i den nye standarden. Dette vil bli en utfordring når det
kommer til politisk oppfølging, siden regjeringens politiske linje innen blant annet
byggområdet fokuserer på forenkling og delegering av kvalitetssikringsansvar til
byggebransjen.
Vedtak: Tas til orientering
13. EU-direktiv på nett og tilgjengelighet; teksting (Marte Oppedal Vale, HLF)
Det skjer mye innen utvikling av regelverket på nett og tilgjengelighet. Ikke alt dekkes i dag
inn, blant annet er direktesendinger unntatt krav om teksting. EU kommer nå med et nytt
direktiv på IKT. Dette ble vedtatt i 2016, skulle vært implementert i september 2018, men er
blitt utsatt. Etter en høring vil imidlertid dette implementeres i Norge i 2020. Det vil da legges
opp til universell tilgjengelighet, og krav om mulighet til å melde tilbake på hindre for
tilgjengelighet. HLF er ellers løpende, som NDF, fokusert på nødvarsling, med ambisjon om å
sikre mulighet for dialogisk kommunikasjon i nødsituasjoner.
Vedtak: Tas til orientering

14. Folkehelsemeldingen og stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Merete Orholm, HLF)
HLF har deltatt på samtlige innspillsmøter til «Leve hele livet», med så vel tillitsvalgte som
interessepolitikere. HLF har markert behov for øremerking av midler ut til kommunene, og
dessuten sikring av hørselsfaglig kompetanse i kommunene. HLF har fremmet krav om
hørselsmåling av eldre – ca. 1/5 av befolkningen er hørselshemmet, hvor eldre utgjør
brorparten. Når det gjelder folkehelsememeldingen har HLF vært særlig tydelig på
helsemessige utfordringer og behov knyttet til hørselshemming, særlig i den raskt voksende
eldregruppen. Felles for HLFs innspill til denne typen meldingsarbeid, er at argumentasjon
begrunnes med henvisning til dokumentasjon av høy forskningsfaglig kvalitet samt
dokumenterte kliniske/praktiske eksempler. Her har HLF og det hørselsfaglige miljøet klart
en felles interesse av FoU.
Vedtak: Tas til orientering
15. Nasjonal helse- og sykehusplan (Merete Orholm, HLF)
Regjeringen har invitert til et første møte, hvor HLF spiller inn i høst – det blir da naturlig å
fokusere på samhandling og ventelister/kvalitetsarbeid. Situasjonen ute på klinikkene, både
offentlige og private, preges av sterk og økende pågang – barn og yrkesaktive prioriteres
planmessig, men øvrige pasienter – særlig eldre – salderes det på. Planen skal leveres i 2019.
Vedtak: Tas til orientering

16. Beramming av NASUs vårmøte 2019
Vedtak: 25. april 2019.
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17. Eventuelt
a. EFAS, Steinar Birkeland (HLF)
b. Orientering om NDF, Petter Noddeland (Norges døveforbund)
a) Det er kommet forslag på kandidater fra Audiografforbundet og Audiologisk utvalg i
NOLF. Det er naturlig å se valg av kandidat i sammenheng med hva NASU ønsker å oppnå
med EFAS.
b) NDF har i de senere årene utvidet fokus fra å være en organisasjon for hørselshemmede og
pårørende, til nå å definere seg også som språklig organisasjon – det gjør at NDF favner
videre enn tidligere. Tegnspråk er, som NDF ser det, undervurdert i flere fagmiljøer – ser
gjerne at fagmiljøet støtter opp under NDFs budskap om at tegnspråk er til nytte for
hørselshemmede; tegnspråk bør være en integrert del av hørselsfaget og det hørselsfaglige
tilbudet. Det er behov for å styrke tegnspråkfokuset. Bruk av tolk er prioritet nr. én nå i NDF,
for å sikre tilgang til samfunnet. For øvrig jobber NDF mye med barn. NAV definerer i dag
tegnspråktolk som et hjelpemiddel, men NDF ser på tegnspråk som nettopp språk – og ønsker
således at tegnspråktolking skal stilles på linje med alle andre typer språktolking. I dag kan
brukere ha rett til å bestille tolking. For øvrig har sykehus og rettsvesenet slik rett, men i
praksis er det ofte bruker selv som bestiller tolking.
Vedtak:
a) Saken sendes tilbake til Audiografforbundet og Audiologisk utvalg i NOLF for å
få meldt inn til NASU hva det er ønskelig å oppnå i EFAS.
b) Tas til orientering.

Oslo, 31. oktober 2018
Steinar Birkeland
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For mer informasjon kontaktes leder av interessepolitisk avdeling i HLF,
Merete J Orholm på 91628776 eller orholm@hlf.no
Til: Arbeids- og sosialkomiteen

Fra: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Totalt 2 sider

Høringsnotat til statsbudsjettet 2019
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med
funksjonsnedsettelser med 66 000 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
Programkategori 09.00 Adm. Kap. 601 Utredning. Forskning m.m Post 21 Spes. Driftsutgifter.
MERKNAD 1: Stortinget ber Regjeringen utarbeide en kunnskapsinnsamling på hørsel og arbeid. Se
på det samlede tilbudet og utarbeide en helhetlig og tverrdepartemental hørselsplan.
Det er lite kunnskap om hørsel og arbeidsliv. Det bør derfor gjennomføres en kunnskapsinnsamling på
hørsel i arbeidslivet, se på det samlede tilbudet og utarbeide en helhetlig og tverrdepartemental hørselsplan.
Dette blant annet for å hindre at personer med hørselshemming støtes ut av arbeidslivet. Det er også viktig
å koordinere alle tjenester hørselshemmede bruker. Norske og internasjonale studier viser at mange
høreapparater ikke tas i bruk, fordi tilpasning og opplæringen i bruken er mangelfull. Tallet kan være så
høyt som 22 prosent 3. Tar vi utgangspunkt i antatt bevilgning for 2019, kan det innebære at høreapparater
for over 160 millioner kroner årlig legges i en skuff. I tillegg kommer andre store samfunnsmessige
kostnader, både på individ- og samfunnsnivå. Forskning viser at bruk og nytte av høreapparat er signifikant
knyttet til oppfølging av hørselsfaglige instanser4. Tilpasning og opplæring i bruk av høreapparater sorterer
hovedsakelig under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sin ansvarsportefølje, mens utgiftene til selve
høreapparatene sorterer under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Det er derfor viktig at HOD og
ASD samhandler i oppfølgingen av hørselshemmede, slik at ressursene nyttiggjøres til beste både for
individet og samfunnet. En helhetlig plan for hørselsfeltet vil bidra til å sette i system hva som er behovet
og for så å utvikle hvilke tiltak som må til for at hørselshemmede gis mulighet til et godt liv. Vi oppfordrer
Helse- og omsorgsdepartementet til å utarbeide dette i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet.
Tilsvarende forslag tas også opp med Helse – og omsorgskomiteen.
Programkategori 29.60, Kap 2661, post 73 og post 76 om hjelpemidler og bedring av
funksjonsevnen.
MERKNAD 2: Stortinget ber regjeringen prioritere tolkeområdet og ansette flere skrivetolker i faste
stillinger i NAV /Tolkesentralene.
Behovet for tolketjenester er særlig stort innenfor undervisning og arbeid, men stadig flere får også avslag
på tolk ved annen samfunnsdeltakelse, særlig kortvarige oppdrag utenfor ordinær arbeidstid. Det er en
utfordring å sikre at alle som har behov for tolk får det. Dette bekrefter også proposisjonen, men legger
1

Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results from the
Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005: 44, 213-230.
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_649
6=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
2
Hearing impairment among adults (HIA). Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef – a report of a joint project, 2001
3
Solheim, Jorunn: “Hearing loss in the elderly” Doktoravhandling, Universitetet i Oslo (2011)
4
Solheim, J. et al (2012): “Factors affecting older adults' use of hearing aids”. Scandinavian Journal of Disability Research.
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For mer informasjon kontaktes leder av interessepolitisk avdeling i HLF,
Merete J Orholm på 91628776 eller orholm@hlf.no
allikevel opp til en volumvekst på 0 prosent. Hørselshemmede har i dag en lovhjemlet rett på tolk gjennom
folketrygden, med den finansielle sikkerheten dette innebærer. HLF ønsker ikke en endring i dette.
Mange hørselshemmede er avhengige av skrivetolk for å være aktive samfunnsborgere. På grunn av avslag
på tolk må planlagte aktiviteter avlyses og aktiv samfunnsdeltakelse hindres. Resultatet blir ofte sosial
tilbaketrekking, isolasjon og ensomhet. Tolketjenesten begrunner avslag med at det ikke er kapasitet nok, at
det er for få tolker til å ta skrivetolkoppdrag og at tolkene ikke kan pålegges å arbeide kveld eller helg. Det
siste begrunnes i at de fleste skrivetolkene er frilansere. For brukerne er det rettighetsbrudd som kan støte
dem ut av aktiv deltakelse i arbeid, utdanning samt organisasjons- og samfunnsliv. Det er viktig å
opprettholde fokuset på tolkeområdet som helhet, men spesielt på gode formidlingsrutiner og på
rekruttering av tolker. NAV og tolkesentralene må ansette flere skrivetolketolker i tolketjenesten, slik at
også kortvarige og mer ugunstige oppdrag dekkes.
MERKNAD 3. Rammene for tilpasningskurs økes og tilskuddssatsene høynes.
I dag er det få mestrings- og rehabiliteringstilbud for hørselshemmede som er yrkesaktive, er i ferd med å
falle ut eller ønsker seg tilbake i arbeid. Tilpasningskursene er etterspurt og midler til å avholde flere kurs
må prioriteres. Det er også etterspørsel etter kommunikasjons- og oppfølgingskurs fra tidligere deltakere på
tilpasningskurs.
Hørselshemmede har i dag en lovhjemlet rett på tilpasningskurs gjennom folketrygden. HLF ønsker ikke en
endring i dette. Dette sikrer tilgang til tilpasningskurs uavhengig av bosted eller økonomi. Det er viktig
med en helhetlig og individuell tilpasset rehabilitering for yrkesaktive hørselshemmede, slik at de både er i
stand til å komme raskere tilbake til arbeid og/eller beholde jobben. I rehabiliteringsfasen må det
psykososiale vektlegges, med særlig fokus på mestring av sin funksjonshemming og deltakelse i
arbeidslivet. Bevissthet og informasjon omkring ekstrabelastningene hørselshemmede har i arbeidslivet er
av stor betydning både i det forbedrende og det forebyggende arbeidet.
Programkategori 29.60, Kap 2661, post 78 Høreapparater
MERKNAD 4: Høreapparater skal være gratis, sortimentet godt og mangfoldig.
Statsbudsjettet legger til grunn en maksimal prisgrense for høreapparater. Det er viktig at det åpnes opp for
at en bruker som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparater innenfor prisgrensen, får tilgang til de
høreapparater det medisinske fagmiljøet sier at vedkommende må ha. En prisgrense må ikke være et hinder
for at brukeren får det apparatet som vedkommende best kan nyttiggjøre seg for å være en aktiv
samfunnsborger.
Politikk for personer med nedsatt funksjonsevne. (Prop. 1S. (2018-2019) BLD. Universell
utforming (Kap 872 post 21 og 71). Programposten er oversendt Arbeids- og sosialkomiteen til
behandling.
MERKNAD 5: Det bevilges 100 millioner i en egen tilskuddspost til universell utforming av
eksisterende skolebygg i kommunene, for å følge opp Veikartet for universell utforming
av eksisterende skolebygg.
Hele 80 prosent av norske skoler er ikke tilgjengelige for elever med funksjonshemming. I Regjeringens
politiske plattform skrives det at skoler og undervisningsbygg skal prioriteres i arbeidet med universell
utforming. I 2018 kom forslag til en nasjonal plan for å oppgradere alle grunnskolenes bygg og uteområder
(Veikart for universell utforming av eksisterende skolebygg), slik at alle barn kan gå på sin nærskole innen
2030. Første skritt i planen er en kartlegging som skal være ferdig i 2020. Det er ikke satt av midler til dette
i budsjettforslaget. Det må være et politisk mål å gjøre skolene universelt utformet, for å sikre god læring
og sosialt samspill for alle, både elever og lærere.
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Til:

Utdannings og forskningskomiteen

Fra:

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Dato:

17. oktober 2018

Statsbudsjettet 2019
HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede. De
fleste hørselshemmede barn og unge med talespråk går i vanlig skole, og har behov for tilrettelagt
undervisning. Viktig for disse når det gjelder læring er lærerens kompetanse og holdning, teknisk
tilrettelegging, fysiske forhold og psykososiale forhold.
Programkategori 07.20 Grunnopplæringa, kapittel 226, post 22 vidareutdanning for lærarar og
skoleleiarar
Merknad 1: HLF ber om det utarbeides en plan som sikrer nødvendig opplæring av lærere med
tilstrekkelig pedagogisk kunnskap om undervisning av barn med, og om, deres utfordringer.
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har dokumentert at talespråklige hørselshemmede barn i
ordinær barnehage og skole i større grad enn andre elever mister faglig læring, de faller utenfor sosialt,
og har ikke innflytelse på egen læringssituasjon. 1 Rapporten påpeker at for å lykkes med inkludering
er en viktig faktor god spesialpedagogisk kunnskap om hørselsutfordringer hos lærere. HLF
gjennomførte våren 2017 en mobbeundersøkelse som viser følgende:
55% av de hørselshemmede barna i undersøkelsen rapporterer om mobbing i skolen
6 av 10 svarer at det skjedde i klasserommet
1 av 3 sier at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.
Frisvar viser at en del av det elever ser som mobbing kan være lærere som ikke vil bruke
hørselsteknisk utstyr i klasserommet, noe som også kan oppleves som trakassering. Fravær av
spesialpedagogisk hørselskunnskap hos lærere kan ha alvorlige konsekvenser for læring og sosialt
samspill.
For å gi unge hørselshemmede best mulig læringsbetingelser og et godt miljø er det viktig at kunnskap
om hørsel, en usynlig funksjonshemming, blir en del av en slik satsning. Inkludering i skolen for alle
er et mål, og lærere møter derfor en stadig mer kompleks skolehverdag. Skolen må rustes slik at lærere
er kompetente til å møte denne virkeligheten.
Post 22 viser en nedgang på 68 millioner, og intet løft når det gjelder nødvendig kunnskap for å
undervise barn og unge som trenger spesialundervisning. Samtidig er inkludering og mindre
1

(NTNU 2018 v/Patrick Kermit: Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i
barnehage og skole).

For mer informasjon kontakt HLF:
Marit Skatvedt, mobil 95 44 99 03,skatvedt@hlf.no

spesialundervisning i skolen politiske prioriteringer. I årets budsjett ser vi,
igjen, at barn og unge med spesielle utfordringer er nedprioritert.
Oppfølgning av anmodningsvedtak nr 901, Rett til spesialundervisning av fagpersoner
Merknad 3: HLF støtter FFO som i sine merknader til statsbudsjett 2019 ber komiteen etterspørre
oppfølgning av anmodningsvedtak 901, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et
lovforslag, der elever med spesialundervisning sikres rett til opplæring av fagpersoner med godkjent
relevant utdanning.

Programkategori 07.20, kapittel 225, Universell utforming
Merknad: det bevilges 100 millioner i egen tilskuddspost til universell utforming av eksisterende
skolebygg i kommunene, for å følge opp Veikartet for universell utforming i kapittel 225 Tiltak i
grunnopplæringa.
-

Til orientering har HLF også tatt dette opp i Arbeids- og sosialkomiteen (Kap 872 post 21 og
71) og i Kommunal- og forvaltningskomiteen (kapittel 571).

God utforming av skolebygg vil gi bedre læringsbetingelser og et bedre liv for barn og unge med
utfordringer, men også for alle andre. Kunnskapsdepartementet har også et koordineringsansvar for
FNS berekraftsmål 4: sikre inkluderande, rettferdig og god utdanning og fremme moglegheiter for
livslang læring.
Hele 80 prosent av norske skoler er ikke tilgjengelige for elever med funksjonshemming. I
Regjeringens politiske plattform skrives det at skoler og undervisningsbygg skal prioriteres i arbeidet
med universell utforming. I 2018 kom forslag til en nasjonal plan for å oppgradere alle grunnskolenes
bygg og uteområder (Veikart for universell utforming av eksisterende skolebygg), slik at alle barn kan
gå på sin nærskole innen 2030. Etablering av veikartprosjektet går frem til 2020. Deretter starter en
kartlegging. Kartleggingen bør starte opp allerede i 2019, og midler bør bevilges fra 2019.
Det må være et politisk mål å gjøre skolene universelt utformet, for å sikre god læring og sosialt
samspill for alle, både elever og lærere.

Programkategori 07.20, kapittel 227, post 74
HLF vil takke for tilskott til Briskeby videregående skole. Skolen gir hørselshemmede elever som
sliter i vanlig skole et sikkerhetsnett for å komme seg gjennom videregående skole med et tilrettelagt
skoletilbud, og hvor elever kan søke seg inn fra hele landet. Undervisningen skjer etter talespråklig
metode. Vi ser at flere og flere hørselshemmede søker seg inn, noe som reflekterer det store behovet
for en skole med kunnskap om undervisning av hørselshemmede elever. Skolen kan vise til gode
resultater med elever som gjennomfører videregående, og som dermed har gode muligheter for videre
utdannelse eller jobb.

For mer informasjon kontakt HLF:
Marit Skatvedt, mobil 95 44 99 03,skatvedt@hlf.no

For mer informasjon kontakt HLF:
Marit Skatvedt, mobil 95 44 99 03,skatvedt@hlf.no

Til:
Fra:
Dato:

Kommunal- og forvaltningskomiteen
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
19. oktober 2018

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med
funksjonsnedsettelser med 66 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år 1 har en
hørselshemming som påvirker hverdagen. Anslag viser at det i 2020 vil være en million nordmenn
med en hørselsutfordring.2

Høring Prop. 1S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019
HLF viser til høring om Prop. 1S (2018-2019) og overbringer med dette våre innspill.
Programkategori 13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk. Kap 541 IT-politikk, post 22 eller
70.
Oppgradering av nettsider til universell utforming må også innebære tiltak for hørselshemmede. Det er
svært viktig at alle videoer tekstes, både ferdigproduserte og direktesendte. Hvis det legges ut lydfiler
må disse ha en vedlagt tekst som gir samme informasjon. Disse tiltakene er nødvendig for
hørselshemmede, men til hjelp for alle.
MERKNAD 1: Det settes av midler til å gjøre IKT-løsninger universelt utformet, som for
hørselshemmede innebærer blant annet teksting og skriftliggjøring av informasjon.
All kommunikasjon med det offentlige må tilbys i skriftlig form på en rask og sikker måte, for eksempel
SMS med legekontoret eller e-post med NAV ved ikke-sensitive henvendelser. For sensitive
henvendelser er Helsenorge.no, i regi av E-helsedirektoratet, en god løsning for sikker skriftlig
kommunikasjon med helsetjenesten. Hørselshemmede og befolkningen for øvrig må kunne konsultere
alle deler av norsk forvaltning gjennom elektronisk kommunikasjon via MinID.
MERKNAD 2: Det kommer på plass sikker, elektronisk konsultasjon med alle offentlige organer.

Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT
Tilsynsorganet for universell utforming av IKT må sikres midler til å gjennomføre flere kontroller for
2019. Siden lovens virkeområde er utvidet til å gjelde opplærings- og utdanningssektoren er behovene
for tilsyn enda større. I budsjettet for 2018 var bevilgningen til tilsyn med denne sektoren økt med 2,6
millioner. I Jeløya-plattformen understreker regjeringen at den ønsker å prioritere universell utforming
av IKT-løsninger. Tilsynsorganet er trolig det viktigste bidraget for å sørge for at kravene oppfylles, og
dermed at flere og flere IKT-løsninger, som for eksempel nettsider, blir universelt utformet.
MERKNAD 3: Bevilgningen til tilsynsorganet for universell utforming av IKT økes, slik at det kan
utføres flere tilsyn og kontroller.

Kapittel 571, Rammetilskudd til kommuner
Hele 80 prosent av norske skoler er ikke tilgjengelige for elever med funksjonshemming. I
Regjeringens politiske plattform skrives det at skoler og undervisningsbygg skal prioriteres i arbeidet
med universell utforming. I 2018 kom forslag til en nasjonal plan for å oppgradere alle grunnskolenes
bygg og uteområder (Veikart for universell utforming av eksisterende skolebygg), slik at alle barn kan
gå på sin nærskole innen 2030. Første skritt i planen er en kartlegging som skal være ferdig i 2020.

1

Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results from the NordTrøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005: 44, 213-230.
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:5
0246:25,6109:0:6562:14:::0:0
2

Hearing impairment among adults (HIA). Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef – a report of a joint project, 2001

Kontakt: Interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale, vale@hlf.no, 99715635

Det er ikke satt av midler til dette i budsjettforslaget. Det må være et politisk mål å gjøre skolene
universelt utformet, for å sikre god læring og sosialt samspill for alle, både elever og lærere.
MERKNAD 4: Det bevilges 100 millioner i en egen tilskuddspost til universell utforming av
eksisterende skolebygg i kommunene, for å følge opp Veikartet for universell utforming av
eksisterende skolebygg.
- Til orientering har HLF også tatt dette opp i Arbeids- og sosialkomiteen (Kap 872 post 21 og
71) og i Utdannings- og forskningskomiteen (Programkategori 07.20, kapittel 225).

Kontakt: Interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale, vale@hlf.no, 99715635

Til:
Fra:
Dato:

Transport- og kommunikasjonskomiteen
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
12. oktober 2018

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med
funksjonsnedsettelser med 66 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år 1 har en
hørselshemming som påvirker hverdagen. Anslag viser at det i 2020 vil være en million nordmenn
med en hørselsutfordring.2

Høring Prop. 1S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019
HLF viser til høring om Prop. 1S (2018-2019) og overbringer med dette våre innspill.

Programkategori 21.40 Kapittel 1330 Særskilte transporttiltak
HLF ser det som positivt at det arbeides med å utvikle reiseplanlegger og elektronisk billettering (post
76), samt kjøp av tjenester fra Entur AS (post 77). Dette er en utvikling som gagner hørselshemmede
passasjerer. HLF er bekymret for manglende anerkjennelse av hørselshemmedes sårbarhet for tilgang
til informasjon i nød og evakueringssituasjoner. HLF mottar jevnlig tilbakemeldinger fra
hørselshemmede som ikke vet hva som skjer rundt dem når de er på reise. Mange uventede
situasjoner, som for eksempel sporbytte, varsles som regel kun via høyttaleranlegget. I alle uventede
situasjoner er det viktig at det gis god informasjon som er mulig å oppfatte også for hørselshemmede.
Max Manus AS fikk 12,7 mill. over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett i 2015 og 2016 for å
levere en løsning for talegjenkjenningsteknologi. Denne teknologien forelå i juni 2017. Ifølge Max
Manus kan denne teknologien videreutvikles, ved at det utvikles kunnskapskilder (stemmeprofil,
ordbok og språkmodell) på samferdselsområdet, slik at teknologien også kan anvendes der. HLF
mener dette vil bidra til å gjøre informasjonssystemene i hele transportsektoren reelt universelt
utformet. Ikke bare med tanke på ruteinformasjon og billettinformasjon, men også i forhold til
sanntidsinformasjon i forbindelse med nød- og evakuering. Max Manus anslår at dette vil koste ca. to
til fire millioner. HLF mener denne teknologien kan bidra til å gjøre informasjonssystemene i hele
transportsektoren reelt universelt utformet.

Merknad 1: Det bevilges to millioner kroner i friske midler under Programkategori 21.40 Kapittel 1330
Særskilte transporttiltak, til videreutvikling av talegjenkjenningsteknologi til samferdselssektoren, slik at
informasjonssystemene kan bli universelt utformet.

Kap 13.20 Statens Vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer
Det ble lagt opp til et kutt i programområdetiltak kollektivtrafikk og universell utforming på ca. 25
millioner i 2018 budsjettet sett i forhold til saldert budsjett 2017. Nå er det foreslått et ytterligere kutt fra
75,8 til 48,6 millioner. HLF mener det er et stort behov for flere universelt utformede stasjoner og det
bør derfor ikke kuttes i disse midlene.

Merknad 2: Midler til universell utforming av holdeplasser på riksvegnettet under kap 13.20 Statens
Vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer opprettholdes på 2017-nivå, pluss prisstigning.
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HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 66 000
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
hørselsutfordring2.

Høring Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019
HLF viser til høring om Prop. 1S (2018-2019) og overbringer med dette våre innspill.
Programkategori 08.30 Medieformål, Kap. 334 Filmformål m.m
Det er et stort problem for barn med nedsatt hørsel og hørselshemmede som har med seg barn på kino å få
med seg det som blir sagt i dubbede barnefilmer. Når dubbede barnefilmer ikke tekstes så ekskluderes
hørselshemmede fra viktige kulturopplevelser. I 2017 hadde HLF et prosjekt finansiert av Ekstrastiftelsen, hvor
distributørene fikk støtte til å tekste sine filmer. Prosjektet viste at teksting av én film koster rundt 15 000 kr.
pluss merverdiavgift. Vår erfaring var at mange tok imot og satte pris på støtten de mottok. Men vi møtte også
stengte dører hos store utenlandske distributører da vi ønsket å finansiere tekstingen av deres dubbede
barnefilmer. I dag er det i praksis bare dubbede barnefilmer som ikke tekstes. Det gjenstår dermed lite for å
gjøre all kinofilm tilgjengelig for hørselshemmede. HLF mener det må på plass midler til dubbing av barnefilmer
som er enkle å søke på. I tillegg må det stilles krav om at alle filmer som vises på kino i Norge er tekstet.
Programkategori 08.15 Frivillighetsformål, Kap. 315 Frivillighetsformål, post 70
Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
I statsbudsjettet for 2018 er rammen for merverdiavgiftskompensasjon foreslått til 1557 millioner kroner, en
økning på 134 millioner. HLF er positive til at regjeringen har tatt et nytt steg i retning full momskompensasjon.
Likevel viser informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet at antallet søknader øker fra år til år. Gapet mellom
bevilgning og full momskompensasjon er stort, og høy avkortning for organisasjonene.
I det fremlagte budsjettet vil HLF få dekket 75 % av sine utgifter til moms i 2019, en avkortning på 25%. Målet
er full momskompensasjon. Regjeringen må derfor legge frem en ny opptrappingsplan for å sikre at tidligere
beslutning om full momskompensasjon sikres.
MERKNADER:
1. Det bevilges 250 000 kroner under Kap. 334 Film- og medieformål til teksting av dubbede barnefilmer.
2. Det legges frem en ny opptrappingsplan for å sikre at tidligere beslutning om full momskompensasjon
gjennomføres.
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Totalt 2 sider

Høringsnotat til statsbudsjettet 2019
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt 65 000 medlemmer.
14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial
isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Noen 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. I 2020 vil være om lag en million nordmenn som
vil ha en hørselsutfordring.2

Programkategori 10.10. Folkehelse mv.
Hørsel er en essensiell sans hos mennesker og berører alle stadier i livet, fra en kommer ut av mors
liv til en gravlegges. Det å høre godt, forebygge hørselstap, tilrettelegge for mestrings- og
læringstiltak samt tilgang til hjelpemidler for de som har fått hørselsnedsettelse er viktig. Siden 14,5
prosent av Norges befolkning har store utfordringer med hørselen, hovedsakelig eldre, er det
nødvendig at hørsel og hørselshemming blir et prioritert fokusområde. I ulike stortingsmeldinger
blir hørselshemming omtalt som en helseutfordring i det 21. århundre, videre at personer med
hørselstap utgjør en stor pasientgruppe med rehabiliteringsbehov. Ingen tiltak nevnes for å
imøtekomme denne utfordringen.
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjort beregninger på at 1 krone investert i ikke-smittsomme
sykdommer gir en gevinst på 7 kroner. WHOs oversikt «burden of disease» viser at ubehandlet
hørselstap i voksen alder vil rykke opp fra 15. til 7. plass (2004-2030). Forskning viser at hørselstap
utgjør den største enkeltrisikofaktoren for å utvikle demens, med et forebyggingspotensial på 9
prosent3. Forskning viser også at hørselstap ikke utredes, og at eldre i stedet diagnostiseres med
demens4. Hovedårsaken er at helse- og omsorgstjenesten ikke har god nok kunnskap om
hørselsutfordringer. Det er uakseptabelt at eldre blir inaktive på grunn av at hørselstapet ikke
diagnostiseres og i stedet betrakter den eldre personen som dement. Hørselstap er også en skjult
årsak til andre plager, både somatisk (slitasje på skjelett, nakke og rygg) og psykisk.
For å sikre Regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste og gi alle tilgang til likeverdige
helsetjenester av god kvalitet, også skal gjelde hørselshemmede, må det utarbeides en helhetlig og
tverrdepartemental hørselsplan. Fra ordninger for å avdekke hørselsutfordringer, etablere
hørselskompetanse i kommunene, til rehabilitering og det hjelpemiddeltilbudet hørselshemmede får.
MERKNAD 1: Stortinget ber Regjeringen utarbeide en helhetlig og tverrdepartemental
hørselsplan.
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Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester. Regionale helseforetak.
På hørselssentralene er det en gjennomsnitts ventetid på rundt 19 uker, med en variasjon fra seks
uker til opp mot ett år, også innad i de regionale helseforetakene kan forskjellene være store. For
den enkelte medfører den lange ventetiden store belastninger, og kan i sin ytterste konsekvens
medføre at hørselshemmede havner utenfor arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. Det må settes
inn tiltak for redusere ventetidene.
HLF har i samarbeid med andre 5 undersøkt spesialisthelsetjenestens formidling av høreapparater
etter at norske helsemyndigheter vedtok å følge EU-standard6. 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).
NAV anslår at behovet for høreapparattilpasninger i perioden 2016-2030 vil øke med 2 % årlig,
akkumulert til 65 %. 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 også
det kommunale tilbudet (særlig eldreinstitusjoner og hjemmetjenesten). Hørselssentralene trenger å
rustes for å møte eldrebølgen. Det er behov for flere hørselsfaglig stillingshjemler i kommunene, på
hørselssentralene og flere avtalespesialister. Sett ut fra samhandlingsreformens intensjoner og den
pågående kommunehelsereformen, vil hørselssentralen kunne bidra særlig effektivt ved bruk av
fremskutte klinikker, lokal medisinske sentre og ambulerende tilbud.
MERKNAD 2: Stortinget ber Regjeringen iverksette tiltak for å redusere ventetiden på
hørselssentralene til maks 12 uker.
Programkategori 10.60 Kommunetjenesten. Post 71 Frivillig arbeid mv
Det er kontinuerlig skolering av hørselshjelpere og utdanning av nye. I 2017 har vi nådd det største
antall nyutdannede likepersoner noensinne, totalt 60 nye. Vi har også hatt en oppgang i antall
hørselshjelpere som tar oppdaterings kurs. Ved utgangen av 2017 var det 601 hørselshjelpere og
157 personer som bistår andre innen hørselsområdet på mer enn et diagnoseområde.
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 flotte 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 sitt eget hjem.
Foreløpige rapportering viser at HLFs hørselshjelpere og likepersoner bisto andre hørselshemmede
over 20 000 ganger i 2017. 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.
MERKNAD 3: Det bevilges 2,5 millioner kroner til Hørselshemmedes Landsforbunds
likemannsarbeid, hørselshjelperordningen.
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