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NHS år 2015
NHS är ett samarbetsorgan för ömsesidigt lärande och förståelse mellan hörselskadades
organisationer i Norden. NHS fungerar som ett forum för koordinering av nordiska synpunkter i
förhållande till arbetet med hörselskadades intressen i Europa.
I samarbetskommittén ingår hörselskadades centralorganisationer från de nordiska länderna. NHS
söker gemensamma ståndpunkter för att påverka beslutsfattare, företag och andra relevanta aktörer
att ta hänsyn till hörselskadades behov i frågor som är angelägna för Nordens hörselskadade. NHS
återkommande möten är viktiga plattformer för utbyte av erfarenheter.
NHS följer också med vad som händer inom hörselområdet både inom Europa och globalt. European
Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) och International Federation of Hard of Hearing
People (IFHOH) är viktiga forum i det internationella intressepolitiska arbetet.
Genom EFHOH är NHS medlemsorganisationer (som är EFHOH och IFHOH-medlemmar) med i
European Disability Forum (EDF) och genom IFHOH i International Disability Alliance (IDA).

Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté har 8 medlemsorganisationer.
Inom Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté har följande möten hållits under år 2015:
o
o
o

Ledarmöte den 9 mars i Oslo
Årsmöte och temadag den 28–30 augusti i Uppsala
Kanslichefsmöte den 13 november i Köpenhamn
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Ekonomi 2015
Sedan år 2008 ansvarar Hörselskadades Riksförbund (HRF, Sverige) för räkenskaperna. NHS årsmöte
år 2015 beslöt att ekonomiansvaret övergår till Hørselhemmedes Landsforbund vid årsskiftet
2015/2016. Medlemsavgiften är 2 SEK per medlem. I samförstånd med Föreningen Hörseltjänst
(Finland) rf fattade NHS årsmöte 2013 beslutet att fastställa Föreningen Hörseltjänsts medlemsavgift
för 2014 till 16500 SEK. Mötet beslöt även att medlemsavgiften ska följa Svenska hörselförbundets
(Finland) medlemsavgift, samt att i avgiften (medlemsantal+10 000 kr) ingår deltagande i temadagoch årsmöte för två personer. Den intressepolitiska sekreterartjänsten, ekonomiansvariges och
resursgruppens resekostnader finansieras genom NHS budget. För att säkerställa närvaro från alla
nordiska länderna på alla NHS-möten ersätts resekostnaderna för två personer för års- och
ledarmötet och en person för kanslichefsmötet. Revision görs av det land som står följande i tur att
vara ordförande. För år 2015 gjordes revisionen av danska Høreforeningen. NHS intäkter består
utöver medlemsavgiften av ett bidrag ur Nordiskt Välfärdscenters (NVC) stödordning, för nordiska
möten och brukar uppgå till dryga 5 000 euro per år. År 2015 beviljades NHS 25 000 DKK från Oticonfonden och 190 000 DKK Nordiska Ministerrådet för att översätta NHS guide om teleslinga.

Årsmötet 2015
NHS årsmöte hölls den 30.8 i Uppsala, Sverige. I årsmötet deltog 23 personer från NHS åtta
medlemsorganisationer.
Beslut på NHS årmöte:
-

Att ordförandeskapet för NHS övergår från Hörselskadades Riksförbund till Hørselhemmedes
Landsforbund för perioden 2015-2017
Att ekonomiansvaret för NHS övergår från Hörselskadades Riksförbund till Hørselhemmedes
Landsforbund vid årsskiftet 2015/2016
Att arbeta mot Nordiska Ministerrådet
Att skicka en skrivelse om hörselvården i Norden till de nordiska regeringarna och FN:s
specialsändebud
NHS guide om teleslinga:
- att översätta guiden till alla nordiska språk
- att bekosta översättningen genom solidarisk finansiering
- att ansöka om finansiering för översättningen från Nordiska ministerrådet

Temadagen 2015
NHS temadag år 2015 inleddes av NHS-ordförande Jan-Peter Strömgen som gav en tillbackablick på
hörselvårdens historiska utveckling i Norden från 1950- till 2010-talet och vad som varit
karakteriserande för varje årtionde. Därefter presenterade NHS ekonomiansvarige Olle Quist en
analys av hörhjälpmedelfirmornas ekonomiska strategi. Quist konstaterade att det går att urskilja
fem megatrender i de internationella bolagens strategier.
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Tuomas Mattila från Kuuloliitto ry.s rehabiliteringsbolag berättade om utvecklingen inom den finska
hörselrehabiliteringen. För ett par år sedan gjordes en stor omstrukturering av den finska
rehabiliteringen, som haft mycket negativa konsekvenser på hörselrehabiliteringen. Också den
ekonomiska krisen är ett fortgående hot mot rehabiliteringenPeter Nordquist från forskningsinstitutet Hörselbron berättade om utvecklingen av ett svenskt
kvalitetsegister för hörselrehabilitering.
HRF:s ombudsman Mattias Lundgren berättade om svensk hörselvård idag. Lundgren konstaterade
att det går att urskilja tre modeller inom svensk hörselvård: landstingsdriven hörselvård, hörselvård
med vårdval (utan hörselcheck), hörselvård med vårdval och hörselcheck. Ökande medfinansiering är
en tydlig trend inom hörselvården.
Ordförande för statens medicinskt-etiska råd Kjell Asplund presenterade SMER-rapporten om
medfinansiering av hörhjälpmedel. Asplund konstaterade att det finns etiskt tvivelaktiga tendenser
inom den svenska hörselvården, i synnerhet gällande medfinansiering av hörhjälpmedel och
hörapparattillverkarnas aggressiva marknadsföring.

Maria Creutz, konsulent inom dövblindområdet på Nordiskt Välfärdscenter (NVC) framförde NVC:s
hälsning och berättade om centrets arbete inom dövblindområdet.
Under eftermiddagen presenterade NHS medlemsförbund situationen inom hörselvården i Norge,
Finland, Island och Färöarna. Temadagen avslutades med en föreställning av Teater HippHapp om
hörsel och hörselnedsättning.
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NHS intressepolitiska arbete år 2015
Det nordiska samarbetet inom NHS fokuserar på intressepolitiska frågor. Målet är att driva och
arbeta med specifika intressepolitiska frågor på ett internationellt plan. Nyckelbegrepp inom
nordiska hörselfrågor är tillgänglighet, rehabilitering och hjälpmedel, utbildning, standardisering,
lagstiftning och prevention.
På uppdrag av NHS vidareutvecklade seniorrådgivare inom hörselområdet Gudvin Helleve vid norska
NAV NHS guide om teleslinga. Guiden är en teknisk manual om installering och reparation av
teleslingor riktad till arkitekter och byggherrar. År 2015 beviljades NHS 25 000 DKK från Oticonfonden och 190 000 DKK Nordiska Ministerrådet för att översätta NHS guide om teleslinga.
Översättningsarbetet fortsätter år 2016.
Under år 2015 arbetade NHS aktivt mot Nordiska Ministerrådet för att få hörselfrågor på den
nordiska agendan.
Den 4.9.2015 träffade representanter för HLF, HRF, Høreforeningen och NHS-sekreteraren Nordiska
Rådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten och direktör Britt Bohlin i Köpenhamn. NHSdelegationen blev väl mottagen, och möjligheten att få stöd för guiden om teleslingor diskuterades.

Den 8.9.2015 träffade Berit Brørby och Roar Råken den socialdemokratiska gruppen inom Nordiska
ministerrådet i Oslo, där de blev ombedda att skicka in ett s.k. medlemsförslag.
Den 21.9.2015 träffade Roar Råken, Berit Brørby och Hans Ericson Nordiskt Välfärdscenter i
Stockholm för att ta upp de frågor som diskuterats på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Frågan
väckte inte lika stort intresse som hos rådet.
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Den 19.11.2015 träffade Morten Buan, Berit Brørby och Roar Råken Jorudd Aspelund i Oslo och
berättade om teleslingeguiden och varför den är viktig.
Den 25.1.2016 framlade den socialdemokratiska gruppen inom Nordiska Rådet ett medlemsförslag
om hörsel. Den socialdemokratiska gruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar De nordiska
regeringarna






att utarbeta och anta en strategi om hörsel, där syftet är att underlätta vardagen för
hörselskadade, med fokus på jämlikhet, förebyggande och rehabilitering
att i tillägg till strategin också ta fram en plan för hur personal inom äldreomsorgen kan få
ökade kunskaper om hörselnedsättning och att strategin är inspirerad av goda exempel kring
hörsel från de nordiska länderna
att bedriva hörselforskning (inklusive förebyggande- och rehabiliteringsforskning) och att ta
fram jämförbar statistik på området i syfte att underlätta vardagen för hörselskadade
att genomföra en gemensam nordisk konferens på temat hörsel där syftet är att lyfta fram
goda exempel från de nordiska länderna om hur man kan jobba för att underlätta vardagen
för hörselskadade ge-nom samordnade insatser

Medlemsförslaget
finns
på
dokumenter/a-1672-vaelfaerd

adressen

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-

S-gruppens artikel om medlemsförslaget: http://s-norden.org/politik/medlemsforslag-i-nordiskraad/medlemsforslag-om-hoersel/
Den 12.4.2016 besökte NHS- Utskottet för kunskap, kultur och välfärd.
Nordens Välfärdscenter publicerade en intervju
med Roar Råken (HLF) och Hans Ericson (HRF) om
det nordiska hörselsamarbetet inom NHS i
januari 2016.
http://www.nordicwelfare.org/News/Horsel/
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NHS följer aktivt med de europeiska och internationella paraplyorganisationernas EFHOH och IFHOH
arbete. Av NHS medlemmar deltog Høreforeningen (Danmark), Hörselskadades Riksförbund (Sverige)
Kuuloliitto ry (Finland) och Svenska hörselförbundet rf (Finland) i EFHOH:s årsmöte i Essen den 10–
12.4.2015.

NHS intressepolitiska sekreterare
NHS intressepolitiska sekreterare koordinerar det intressepolitiska arbetet, bereder ärenden samt
fungerar som sekreterare och kontaktperson, med mera. Den intressepolitiska sekreteraren är
anställd av Svenska hörselförbundet rf och är stationerad i Finland. Arbetsuppgifterna utformas av
NHS, och NHS har en egen budget för tjänsten. Cilla Schroeder anställdes som intressepolitisk
sekreterare på 25 % arbetstid i juli 2011. Enligt årsmötets beslut den 28.8.2011 fortsätter
sekreterartjänsten tillsvidare.
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