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Det livsviktiga samhällsstödet för hörselskadade
Alla människor har rätt till god livskvalité och lika möjligheter. För personer med hörselskadada är
tillgång till individuellt anpassade hörhjälpmedel för fritid och arbete, samt tillgång till den för
individen bäst lämpade tekniken grundläggande villkor för god livskvalitet. Utvecklingen för
hörselskadade i Norden har under en lång tid kunnat ses som ett föredöme för att länder. Tyvärr ser
vi nu att det finns oroande tendenser inom olika områden för oss hörselskadade när det gäller för oss
livsviktiga samhällstöd. Hörselskadades organisationer i Norden vill därför uppmana regeringarna i
de nordiska länderna att garantera tillgången till kvalitativa, samhällssfinansierade och professionellt
utprovade hörhjälpmedel samt kvalitativ vård. 15 % av befolkningen uppskattas ha en hörselskada av
något slag, vilket i Norden innebär nästan 4 miljoner personer. Världshälsoorganisationen WHO listar
hörselskada som ett av de vanligast förekommande folkhälsoproblemen. Nordiska hörselskadades
Samarbetskommitté vill därför uppmärksamma följande områden:
Tillgång till utbildning och arbete
Personer med hörselskada har rätt till utbildning på alla nivåer. Enligt artikel 24 i FN:s konvention om
personer med funktionsnedsättning har konventionsstaterna en skyldighet att garantera tillgång till
utbildning och livslångt lärande för personer med funktionsnedsättning. Hörapparater och andra
hörhjälpmedel är ett kostnadseffektivt sätt att göra utbildning tillgängligt för personer med
hörselskada. Tillgång till hörhjälpmedel skapar förutsättningarna för vidareutbildning och arbete.
Tillgång till audiologisk rehabilitering
Hörselvård är livsviktigt för hörselskadade. Riktig hörselrehabilitering omfattar hela människan. Inte
bara årat, inte bara teknik, utan olika åtgärder som utgår från den enskildes behov som varierar från
person till person och över tid. Det innebär att det måste finnas en allmän, samhällsfinansierad
hörselvård som håller hög kvalitet, erbjuder rehabilitering efter behov, är likvärdig i hela landet och
oberoende av den enskildes ekonomi.
Tillgång till ett självständigt liv
Artikel 5 i FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning fastställer att
konventionsstaterna har en skyldighet att trygga rätten för personer med funktionsnedsättning att
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leva ett fullt och självständigt liv, samt att förverkliga sin fulla sociala, ekonomiska, kulturella och
politiska potential. För personer med hörselskadada är tillgång till individuellt anpassade
hörhjälpmedel för fritid och arbete, samt tillgång till den för individen bäst lämpade tekniken
grundläggande villkor för att rätten till ett självständigt liv ska uppfylla.
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