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BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG 

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över 

 

Medlemsförslag  

om hörselnedsättning 

Förslag 

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet  

att stärka insatserna inom funktionshinderforskning med speciellt fokus kring 

döva och personer med kombinerad hörsel- och synnedsättning och ta fram 

jämförbar statistik - eventuellt genom NOMESKO och NOSOSKO på området i 

syfte att underlätta vardagen för hörsel – och synskadade 

 

att genomföra en gemensam nordisk konferens på temat hörsel- och synned-

sättning där syftet är att lyfta fram goda exempel från de nordiska länderna 

om hur man kan jobba för att underlätta vardagen för hörsel- och synskadade 

genom samordnade insatser 

Bakgrund 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att  

 

Nordiska rådet rekommenderar De nordiska regeringarna 

att  utarbeta och anta en strategi om hörsel, där syftet är att underlätta var-

dagen för hörselskadade, med fokus på jämlikhet, förebyggande och rehabili-

tering 

 

att i tillägg till strategin också ta fram en plan för hur personal inom äldre-

omsorgen 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 rehabiliteringsforsk-

ning) och att ta fram jämförbar statistik på området i syfte att underlätta 

vardagen för hörselskadade 

 



 

 

Sida 2 av 4 

Nordiska rådet 

A 1672/välfärd 

Behandlas i: 

Utskottet för välfärd i Norden 

J.nr. 16-00056-7 

 

 

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 genom samordnade 

insatser    

 

Den socialdemokratiska gruppen hänvisar till att omkring fyra miljoner människor 

i Norden har en betydande hörselnedsättning. En hörselskada påverkar den drab-

bade genom hela livet. Studier visar att hörselnedsättning är ett globalt växande 

problem och Världshälsoorganisationen (WHO) menar att hörselnedsättning är en 

av de vanligaste funktionsnedsättningarna i västvärlden.   

 

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

sättning, dövhet, tinnitus eller ljudöverkänslighet. De flesta har fått det i vuxen 

ålder och många som har en hörselskada är yrkesverksamma. Hörselnedsättning 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 hörselförsämringar 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 sedan barns-

ben och det blir en del av livet, tillvaron och identiteten. Det stora flertalet får ned-

satt hörsel i vuxen ålder och det kan innebära en stor - och ibland svår - omställning. 

Enligt studier som Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté har tagit del av kan 

hörselnedsättning få negativa konsekvenser både för den fysiska och psykiska häl-

san. Hörselskadade kan till exempel 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 vården blir mer jämlik. 

Hörsel är en stor och viktig fråga som kommer att beröra allt fler människor i Nor-

den. Med tanke på att våra länder har relativt liten befolkningsmängd är detta ett 

område som vi tillsammans kan lyfta fram goda exempel från. Samarbete och kun-

skapsutbyte är styrkan i det nordiska samarbetet.  

 

Remiss/höring 

Utskottet för välfärd i Norden fick en belysning av hörselhämmades problematik vid 

utskottsmötet den 19 april 2016 genom deputation/foretræde av Nordiska hörselska-

dades samarbetskommitté (NHS). NHS önskar att uppmärksamma problem som de 

med hörselnedsättning möter i vardagen. De betonade vilken folkhälsoutmaning 

detta innebär för både fysisk och psykisk hälsa, bland annat i form av psykisk belast-

ning som kan resultera i isolering och depression.  

 

NHS önskar samarbete och stöd från nordiska institutioner, och fokus på de hörsel-

hämmade i de nordiska strategierna och handlingsprogrammen.  

 

Endvidere har medlemsforslaget været i høring hos Rådet for Nordisk samarbejde om 

Funktionshindringer (Funktionshindringsrådet). Funktionshindringsrådet gør særligt 

opmærksom på to forhold.  

1) Den strategiske vigtighed af ikke at adskille døve og personer med kombine-

rede høre- og synsnedsættelse. 

 

2) Sammenlignelig statistik mangler. Det foreslås, at de nordiske institutioner; 

NOMESKO (Nordisk medicinalstatistikkomité) og NOSOSKO (Nordisk social-

statistikkomité) inddrages i dette arbejde.1  

                                                
1 NOMESKO er en statisk komité under Nordisk Ministerråd med separate midler fra Nordisk Socialpolitisk 

Komité. Komiteen er blandt andet ansvarlig for koordinationen af helsestatistikken i de nordiske lande. 

NOSOSKO er ansvarlig for koordinationen af socialstatistikken i de nordiske lande og udarbejder komparative 

analyser og beskrivelser af omfanget og indholdet af sociale sikkerheds tiltag. 
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Utskottets synpunkter 

Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden noterar att det är en omfattande del 

av befolkningen inom Norden som lider av hörsel- och synsnedsättning.  

 

Hörsel- och synsnedsättning är ett funktionshinder som växer med den allt äldre 

befolkningen och utskottet fäster sig vid att problematiken är en av de vanligaste 

funktionsnedsättningarna inom arbetslivet. 

 

Nordiska samarbetet om funktionshinder 

I förhållande till funktionsnedsättning och behov för strategier hänvisar utskottet 

till Nordiska ministerrådets nyligen antagna handlingsplan för nordiskt samarbete om 

funktionshinder.  

 

Planen har tre fokusområden med tre aktiviteter under varje område:  

1. Mänskliga rättigheter  
1.1 Expertnätverk för implementering av FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning  

1.2 Årlig konferens om implementering av FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning  

1.3 Utbildning om funktionshinder och rättigheter  

2. Mångfald  
2.1 Integrering av funktionshindersperspektiv och ökad tillgänglighet till och 

inom Nordiska ministerrådets verksamhet  

2.2 Studie om flerfaldig diskriminering och våld mot kvinnor, män, flickor och 

pojkar med funktionsnedsättning.  

2.3 Förslag till form och innehåll för fortsatt nordiskt samarbete om universell 
utformning/design och tillgänglighet.  

 

3. Fri rörlighet.  
3.1 Ökad medvetenhet om funktionshindersperspektiv i strukturer med ansvar 
för gränshinderssamarbetet  

3.2 Studie om personer med funktionsnedsättning och rörlighet på den nor-
diska arbetsmarknaden.  

3.3 Studie om utbildning, mobilitet och funktionshinder  

 

Det officiella nordiska samarbetet om funktionshinder har pågått sedan 1997. Sam-

arbetet har omorganiserats under de senaste åren och koordineras sedan 2013 av 

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (härefter Funktionshinderrådet) 

som är ett rådgivande organ till Nordiska ministerrådets olika politikområden. 

 

Hörselnedsättning inom äldreomsorgen 

I förhållande till kunskaper om hörselnedsättning inom äldreomsorgen noterar ut-

skottet för välfärd i Norden att Nordens välfärdscenter nyligen genomfört ett projekt 

kring kvalitet inom äldreomsorgen2. Emellertid är det oklart för utskottet om hänsyn  

till hörsels- och synsnedsättning var inkluderat inom projektet, men bör vara en del 

av generell kunna ingå som en del av en kvalitativ vård. 

 

Forskning 

Funktionshinderforskning ska bedrivas inom ramen för handlingsprogrammet för 

nordiskt samarbete om funktionshinder, specifikt kopplat till rörlighet på den nor-

diska arbetsmarknaden 

 

Avslutningsvis  

                                                                                                                              

 

2 http://www.nordicwelfare.org/Projekt/Kvalitet-i-aldreomsorgen/  

http://www.nordicwelfare.org/Projekt/Kvalitet-i-aldreomsorgen/
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Udvalget har på opfordring af Rådet for Nordisk Samarbejde om funktionshindringer 

besluttet, at forslaget generelt skal omfatte både døve og personer med kombi-

nerede høre- og synsnedsættelse.  Samtidigt finder udvalget, at de to nordiske 

institutioner, der beskæftiger sig med henholdsvis socialstatik og helsestatisk skal 

inddrages i forslaget, idet der efterspørges sammenlignelig nordisk statistik på 

området. 

 

I förhållande till att Nordiska ministerrådet har en funktionshinder-handlingsplan 

föreslår utskottet för välfärd i Norden att ett utökat fokus kring hörsels- och 

synsnedsättning kunde inkluderas i genomförandet av denna handlingsplan. 

 

Vidare noterar utskottet att hörsels- och synsnedsättning av världshälsoorgani-

sation anses vara den vanligaste förekommande funktionsnedsättningen i väst-

världen. Den omfattande problematiken motiverar därmed ett större fokus och syn-

liggörande inom Norden på hur vi kan förmedla goda exempel och best practise, och 

dra nordisk nytta av konkret samarbete inom hörsels- och synsområdet varför ut-

skottet för välfärd stöder förslaget till de tredje och fjärde att-satserna. 
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