
 

 

 Sida 1 av 2 

Nordiska rådet 

A 1672/välfärd 

Framlagt av: 

Den socialdemokratiska 

gruppen 

Behandlas i: 

Utskottet för välfärd i Norden 

J.nr. 16-00056-2 

 

 

MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 

om hörselnedsättning 

Förslag 

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 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 för hörselskadade ge-

nom samordnade insatser    

Bakgrund 

Omkring fyra miljoner människor i Norden har en betydande hörselnedsätt-

ning. En hörselskada påverkar den drabbade genom hela livet. Studier visar 

att hörselnedsättning är ett globalt växande problem och Världshälsoorgani-

sationen (WHO) menar att hörselnedsättning är en av de vanligaste funktion-

snedsättningarna i västvärlden.   

 

Det finns olika typer och grader av hörselnedsättning, till exempel lätt hör-

selnedsättning, dövhet, tinnitus eller ljudöverkänslighet. De flesta har fått det 

i vuxen ålder och många som har en hörselskada är yrkesverksamma. Hör-
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selnedsättning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna i arbetslivet, i 

Sverige har var femte person mellan 45 och 64 år nedsatt hörsel.  

 

Befolkningen i Norden blir också äldre, vilket göra att fler får hörselförsäm-

ringar som har samband med åldrande. Hörselvården kommer att behöva 

mer resurser och fler kommer att efterfråga stöd och råd.  

 

En hörselnedsättning påverkar individen olika. En del är hörselskadade se-

dan barnsben och det blir en del av livet, tillvaron och identiteten. Det stora 

flertalet får nedsatt hörsel i vuxen ålder och det kan innebära en stor - och 

ibland svår - omställning. Enligt studier som Nordiska Hörselskadades Sam-

arbetskommitté har tagit del av kan hörselnedsättning få negativa konse-

kvenser både för den fysiska och psykiska hälsan. Hörselskadade kan till ex-

empel bli mer isolerade och fler drabbas av depression än normalhörande.  

 

Hörselvården skiljer sig åt i Norden 

Hörselvården ser olika ut i våra nordiska länder och den skiljer sig även åt 

mellan till exempel olika landsting i Sverige. Det är eftersträvansvärt att vår-

den blir mer jämlik. Hörsel är en stor och viktig fråga som kommer att be-

röra allt fler människor i Norden. Med tanke på att våra länder har relativt li-

ten befolkningsmängd är detta ett område som vi tillsammans kan lyfta fram 

goda exempel från. Samarbete och kunskapsutbyte är styrkan i det nordiska 

samarbetet.  
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