
 
 
 
 
Til:  Nordisk råds Utvalg for velferd i Norden ved Stortingsrepresentant Nina Sandberg  

Nordisk råds Utvalg for kunnskap og kultur i Norden ved Stortingsrepresentant Jorodd 
Asphjell 

             Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden ved Stortingsrepresentant Stein Erik 
Lauvås. 

  
 
Oslo, 27. november 2019 
 
 

 
Fra: NHS (Nordiska Hørselskadades Samarbetskomittè) v/ Roar Råken. 
 
Nordiske venner. Vi som henvender oss til dere er en paraplyorganisasjon i Norden som arbeider for å 
gi en bedre hverdag for Nordens hørselsskadede / hørselshemmede.  
 
Vi oversender et forslag som vi ønsker dere kan bruke enten som medlemsforslag fra deres 
partigruppe, Den sosialdemokratiske gruppen, eller som innspill i Utvalget for velferd i 
Norden/Utvalg for kunnskap og kultur i Norden eller for Utvalget for vekst og utvikling i 
Norden.  
 
Hvem er vi?  
Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté er et samarbeidsorgan for gjensidig læring og forståelse 
mellom hørselshemmedes organisasjoner i Norden. NHS fungerer som et forum for koordinering av 
nordiske synspunkter i arbeidet med hørselshemmedes interesser i Europa. I samarbeidskomiteen 
inngår hørselshemmedes sentralorganisasjoner fra de nordiske landene.  
 
NHS har 115 000 medlemmer, består av 8 hørselsorganisasjoner fra seks nordiske land. Vi er 
organisert i NHS og samarbeider internasjonalt med EFHOH (European Federation of Hard of 
Hearing) og IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People). Organisasjonene innen 
NHS er nasjonale, partipolitiske og religiøst uavhengige. Det er satt fokus på og jobbes med 
menneskelige rettigheter innen FN konvensjonen, om rettigheter til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og muligheten for at rett til hjelpemidler skal være en lovfestet rett i alle Nordiske land 
og i prinsippet kostnadsfritt. 
 
Rundt 14,5 prosent (4 millioner mennesker) av Nordens befolkning har en betydelig hørselshemming 
som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Gruppen 
hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. 
 
Forslag til tekst: 
Vi spiller nå inn forslag til parlamentarikere i Nordisk råd, Den socialdemokratiska gruppen og til de 
relevante utvalgene dere er medlemmer i. Vi håper forslaget kan formuleres som en betenkning fra 
særlig Velferdsutvalget hvor man ber Nordisk Ministerråd sette på dagsorden forslagene nedenfor.  
 
Forslagene som følger under er forankret i NHS sine medlemsorganisasjoner på toppledernivå. 
 
Vi ønsker at dere i samhandling med Nordisk råds parlamentarikere kan være med å sette forslagene 
på den politiske dagsorden. Vi ønsker konkret at Nordisk råd ber Nordisk Ministerråd om å sette 
Menneskerettigheter, Bærekraftig utvikling og Fri bevegelse for mennesker med hørselsutfordringer 
på dagsorden. 



 
 
Vi foreslår for å gjøre hverdagen enklere for Nordens vel 4 millioner hørselshemmede:  
 
1) Bærekraftig utvikling. Velferdsmoddellen – Funksjonshinderområdet. 
 
Fremme likestilling og motvirke diskriminering.  
NHS har invitert til samhandling sett opp mot kompetanseheving av ansatte innenfor hørselsfeltet i 
hele omsorgskjeden i kommunene / ortene etter modell «Ringeriksprosjektet /En Moderne 
Hørselsomsorg». Modellen fremhever likestilt, helhetlig og moderne helsetjeneste som fyrtårn for å 
sikre likestilt helsetjeneste i alle kommuner. Prosjektmålseting: 

 Prosjektet skal, gjennom kompetanseheving og styrking av samhandlingen mellom 
tjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten, bidra til å møte hørselshemmedes 
behov på en kvalitativt god måte.   

 Prosjektet skal øke kompetansen innenfor hørselsfeltet hos ansatte i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten for å kunne gi en helhetlig helse- og omsorgstjeneste.  

 I spesialisthelsetjenesten skal tiltakene i prosjektet sikre en best mulig 
kommunikasjonstilrettelegging for å forhindre feiloppfattelse av behandling og at 
informasjon om rehabiliteringsforløpet er riktig oppfattet av den hørselshemmede.  

 Prosjektet skal utvikle metoder og tiltak som skal danne en modell som kan brukes nasjonalt 
for å heve kvaliteten på rehabilitering generelt og på hørselsrehabilitering spesielt.  

 Metodene og tiltakene skal utvikles i samarbeid med de deltakende kommunene og 
spesialisthelsetjenestene, og skal tilrettelegges for de ulike aktørenes egenart og behov for 
hørselsfaglig kompetanseheving.   

 Prosjektet skal gjennomføres slik at det bidrar til økt kvalitet og forenkling i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, samt mer bruk av tverrfaglighet og teamsamarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

 
NHS ber om at Nordisk Råd setter av midler for at alle som jobber innen pleie og omsorg og på 
sykehus skal forstå hørselshemming og skal kunne kommunisere godt med hørselshemmede. 
Prosjektet må sikre likestilling med tanke på alder, nedsatt hørsel, kjønn, etnisitet og urfolk mv. 
Det utvikles et pilotprosjekt i en kommune i hhv Sverige, Finland, Danmark samt i Island som 
benytter Ringeriksprosjektet/ En Moderne Hørselsomsorg som modell. 

     
Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté är ett samarbetsorgan för ömsesidigt lärande och förståelse mellan 
hörselskadades organistationer 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 nordiska länderna. 
 
Høreforeningen HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Svenska hörselförbundet rf 
Danmark Norge Finland 
 
Kuuloliitto ry Hörseltjänst rf Hörselskadades Riksförbund (HRF) 
Finland Finland Sverige 
 
Heyrnarhjálp  Felagid fyri hoyribrekad i Fearoyum 
Island  Färöarna 

 


