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Resolusjon fra Nordiska Hörselskadades Samarbeidskommittè (NHS) 

 Vedtatt på årsmøtet den 27. august 2016 

NHS er et samarbeidsorgan for hørselshemmedes og hørselskades organisasjoner i Norden. 

NHS ber Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om å sette hørsel på den politiske dagsorden og at 

hørsel blir en del av befolkningsundersøkelsene i Norden. 

I Norden har rundt 4 millioner mennesker en betydelig hørselsnedsettelse 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 hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse.  

Hørselsomsorgen i de nordiske landene er fragmentert og mye er overlatt til tilfeldighetene i hvordan 

den enkelte bruker følges opp. Det er lite forskning på hørsel og hørselsrelaterte problemstillinger i 

Norden. Demografiske variabler har endret seg og befolkningen har siden 90-tallet blitt mer 

eksponert for støykilder i arbeidslivet og på fritiden. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er 

hørselstap en av de mest hyppige permanente funksjonsnedsettelsene i den vestlige verden og de 

viser i sin rapport til at antallet hørselshemmede øker i alle aldre1.  

En innlemmelse av hørselshemming i nasjonale og nordiske befolkningsundersøkelser og 

folkehelsestatistikker vil gi det offentlige bedre informasjon  om hørselshemming og utvikle bedre  

tjenester.  Det er viktig å ha kunnskap og kompetanse når veivalg, avgjørelser og tiltak skal vurderes. 

Kunnskap om hørsel kan motvirke andre negative faktorer som fallulykker, isolasjon, psykisk uhelse 

og uførhet. Forskning viser også at eldre diagnostiseres med demens når hørselstap er den reelle 

utfordringen2 og at det er en betydelig større sannsynlighet for å utvikle demens ved ubehandlete 

hørselstap. 

Hørselstap er også en skjult årsak til andre plager, som slitasje på rygg og nakke. Ved å innlemme 

hørsel i befolkningsundersøkelser vil det også gi kunnskap om hvordan en mest målrettet og effektivt 

kan drive forebygging. 

NHS viser til medlemsforslaget som er til behandling i Nordisk Råds velferdsutskottatt; 

                                                           
1 Hearing loss due to recreational exposure to loud sounds. A review. World Health Organization 2015. ISBN 978 92 4 150851 3 

2 Hearing loss in the elderly, doktoravhandling av Jorunn Solheim, Universitetet i Oslo 2011 
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- 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 länder 

- att bedriva hörselforskning (inklusive förebyggande- och rehabilite-ringsforskning) 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 
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