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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

Nefndarálit norrænu velferðarnefndarinnar um 

 

þingmannatillögu um heyrnarskerðingu 

Tillaga 

Norræna velferðarnefndin Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar  

að efla aðgerðir á sviði fötlunar með sérstakri áherslu á einstaklinga sem eru 

heyrnarlausir og einstaklinga sem hafa bæði skerta heyrn og sjón og taki 

saman samanburðartölur á þessu sviði , hugsanlega í samstarfi við NOMESKO 

og NOSOSKO, í því skyni að auðvelda daglegt líf heyrnar- og sjónskertra; 

 

að standa að sameiginlegri norrænni ráðstefnu um heyrnar- og sjónskerðingu 

þar sem tilgangurinn er að vekja athygli á góðum dæmum í löndunum um 

hvernig létta megi undir í daglegu lífi heyrnar- og sjónskertra með 

samræmdum aðgerðum. 

Forsaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að  

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að þær móti og samþykki stefnu um heyrnarmálefni í því skyni að auðvelda 

daglegt líf heyrnarskertra, með jafnræði, fyrirbyggjandi aðgerðir og endur-

hæfingu að leiðarljósi; 

 

að þær vinni áætlun, til viðbótar við stefnuna, um hvernig auka megi 

þekkingu starfsfólks í öldrunarþjónustu á heyrnarskerðingu og taki stefnan 

mið af góðum dæmum í löndunum á sviði heyrnarmeina;  

 

að þær standi að heyrnarrannsóknum (þeirra á meðal rannsóknum á fyrir-

byggjandi aðgerðum og endurhæfingu) og safni samanburðartölum á þessu 

sviði með það fyrir augum að létta undir í daglegu lífi heyrnarskertra; 

 

að þær standi að sameiginlegri norrænni ráðstefnu um heyrnarmein þar sem 

tilgangurinn er að vekja athygli á góðum dæmum í löndunum um hvernig 

létta megi undir í daglegu lífi heyrnarskertra með samræmdum aðgerðum.    
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Flokkahópur jafnaðarmanna vísar til þess að um fjórar milljónir Norðurlandabúa búa 

við töluverða heyrnarskerðingu. Heyrnarskaði hefur ævilangar afleiðingar fyrir 

þann sem fyrir honum verður. Rannsóknir sýna að heyrnarskerðing er sívaxandi 

vandamál um allan heim og að mati Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) er 

heyrnarskerðing algengasta fötlun meðal Vesturlandabúa.   

 

Til eru ýmsar tegundir og stig heyrnarskerðingar, en þar má nefna væga heyrnar-

skerðingu, heyrnarleysi, eyrnasuð og ofurnæmi fyrir hljóðum. Flestir verða fyrir 

heyrnarskerðingu á fullorðinsaldri og margir eru færir um að sinna vinnu þrátt 

fyrir skerta heyrn. Heyrnarskerðing er ein algengasta fötlunin á vinnumarkaði en í 

Svíþjóð er fimmti hver einstaklingur á aldrinum 45 til 64 ára með skerta heyrn.  

 

Meðalaldur almennings á Norðurlöndum hækkar og þar af leiðandi fjölgar fólki 

með skerta heyrn af völdum öldrunar. Heyrnarþjónustan mun þurfa á meiri mannauð 

og fé að halda þegar eftirspurn eftir stuðningi og ráðgjöf eykst.  

 

Heyrnarskerðing getur haft margvísleg áhrif á fólk. Sumir einstaklingar hafa búið við 

skerta heyrn frá því í æsku þar sem hún verður hluti af lífinu, tilverunni og sjálfs-

myndinni. Langflestir verða þó fyrir heyrnarskerðingu á fullorðinsaldri þar sem hún 

getur haft miklar – og stundum erfiðar – breytingar í för með sér. Norræna 

samstarfsnefnd heyrnarskertra vísar til rannsókna sem benda til þess að heyrnar-

skerðing geti haft skaðleg áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Heyrnarskertir eiga til 

dæmis á hættu að einangrast og þunglyndi er algengara en hjá fólki með fulla heyrn.  

 

Heyrnarþjónusta á Norðurlöndum með ýmsu móti 

Heyrnarþjónusta í löndunum er með ýmsu móti og í Svíþjóð einni getur skilið á milli 

sveitarfélaga. Æskilegt er að auka jöfnuð í þjónustunni. Heyrnarmein eru mikilvægt 

málefni sem varðar æ fleiri Norðurlandabúa. Þar sem löndin eru ekki fjölmenn væri 

okkur hagur í því að bera saman góð dæmi úr þessum málaflokki. Samstarf og 

þekkingarmiðlun eru styrkleiki norrænnar samvinnu.  

 

Umsagnarferli 

Á fundi norrænu velferðarnefndarinnar þann 19. apríl 2016 greindi Norræna 

samstarfsnefnd heyrnarskertra, NHS, frá aðstæðum heyrnarskertra. Samstarfs-

nefndin vill vekja athygli á vandamálum sem heyrnarskertir eiga við að etja í daglegu 

lífi. Nefndin benti sérstaklega á lýðheilsuáskorun, líkamlega og andlega en andlegt 

álag getur m.a. leitt til einangrunar og þunglyndis.  

 

NHS kallar eftir samstarfi og stuðningi norrænna stofnana og að lögð verði áhersla á 

málefni heyrnarskertra í norrænum stefnumótunarskjölum og framkvæmda-

áætlunum.  

 

Þingmannatillagan hefur einnig verið til umsagnar Norræna samstarfsráðsins um 

málefni fatlaðs fólks. Samstarfsráðið bendir á tvö atriði öðrum fremur:  

1) Hernaðarlegt mikilvægi þess að aðskilja ekki heyrnarlausa einstaklinga og 

einstaklinga með samsetta heyrnar- og sjónskerðingu. 

 

2) Samanburðartölur skortir. Lagt er til að Norræna nefndin um heilbrigðis-

skýrslur (NOMESKO) og Norræna hagsýslunefndin (NOSOSKO) taki þátt í 

þessu starfi.1  

 

 

 
  

                                              
1 NOMESKO er fastanefnd á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar en fjárveitingar hennar koma frá 

embættismannanefndinni um félags- og heilbrigðismál, EK-S. Nefndin sér m.a. um að samræma 

heilbrigðistölur frá norrænu löndunum. NOSOSKO sér um að samræma norrænar hagtölur á sviði félagsmála. 

Nefndin vinnur einnig samanburðargreiningar og lýsingar á umfangi og innihaldi aðgerða á sviða 

almannatrygginga. 
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Sjónarmið nefndarinnar 

Norræna velferðarnefndin veitir því athygli að töluvert hlutfall almennings á 

Norðurlöndum þjáist af heyrnar- og sjónskerðingu.  

 

Heyrnar- og sjónskerðing er fötlun sem verður algengari um leið og meðalaldur 

almennings hækkar og nefndin sér að um er að ræða algengustu fötlun á 

vinnumarkaði. 

 

Norrænt samstarf um málefni fatlaðs fólks 

Varðandi fötlun og þörf á stefnumótun vísar nefndin til Framkvæmdaáætlunar 

fyrir norrænt samstarf um málefni fatlaðs fólks 2015–2017 sem Norræna 

ráðherranefndin samþykkti nýlega.  

 

Í áætluninni eru þrjú áherslusvið en undir hvert þeirra heyra þrjú verkefni:  

1. Mannréttindi  

1.1 Samstarfsnet sérfræðinga til að styrkja innleiðingu samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks  

1.2 Árleg ráðstefna um innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks  

1.3 Menntun á sviði fötlunar og réttinda  

2. Margbreytileiki  
2.1 Samþætting fötlunarsjónarmiða og aukið aðgengi að starfsemi sem heyrir 

undir Norrænu ráðherranefndina og jafnframt auka aðgengi innan 

starfseminnar  

2.2 Rannsóknir á margþættri mismunun og ofbeldi gegn fötluðum konum, 
körlum, stúlkum og drengjum  

2.3 Tillaga að skipulagi og inntaki norræns samstarfs um algilda hönnun og 

aðgengi til framtíðar  

 

3. Frjáls för  
3.1 Vitundaraukning um fötlunarsjónarmið hjá þeim sem bera ábyrgð á 
samstarfi um stjórnsýsluhindranir  

3.2 Rannsókn um fatlaða einstaklinga og frjálsa för á norrænum vinnumarkaði  

3.3 Rannsókn á menntun, hreyfanleika og fötlun  

 

Opinbert norrænt samstarf um málefni fatlaðs fólk hófst árið 1997. Skipulagi 

samstarfsins hefur verið breytt á undanförnum árum. Á árinu 2013 tók Norræna 

samstarfsráðið um málefni fatlaðs fólks (hér á eftir Fötlunarráðið) við umsjón með 

starfinu og er um ráðgefandi aðili Norrænu ráðherranefndarinnar í ýmsum 

málaflokkum. 

 

Heyrnarskerðing í öldrunarþjónustu 

Varðandi þekkingu á heyrnarskerðingu innan öldrunarþjónustunnar þá veitir norræna 

velferðarnefndin því eftirtekt að Norræna velferðarmiðstöðin stóð nýverið að verkefni 

um gæði í öldrunarþjónustu2. Hins vegar er nefndinni ekki ljóst hvort fjallað hafi verið 

um heyrnar- og sjónskerðingu í verkefninu en svo hefði átt að vera þar sem fjallað 

var um gæði í þjónustunni. 

 

Rannsóknir 

Fötlunarrannsóknir geta farið fram innan Framkvæmdaáætlunarinnar fyrir norrænt 

samstarf um málefni fatlaðs fólks, einkum á frjálsri för innan norræna 

vinnumarkaðarins. 

 

Að lokum  

Að tilstuðlan Norræna samstarfsráðsins um málefni fatlaðs fólks hefur nefndin 

ákveðið að tillagan eigi að fjalla almennt um heyrnarlausa einstaklinga og einstak-

linga með samsetta heyrnar- og sjónskerðingu. Jafnframt telur nefndin að tillagan 

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

http://www.nordicwelfare.org/Projekt/Kvalitet-i-aldreomsorgen/
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eigi að nefna norrænu nefndirnar tvær sem vinna hagtölur á félags- og heilbrigðis-

sviði enda er óskað eftir norrænum samanburðartölum á þessu sviði. 

 

Norræna velferðarnefndin leggur til að lögð verði víðtækari áhersla á heyrnar- og 

sjónskerðingu við framkvæmd framkvæmdaáætlunar Norrænu 

ráðherranefndarinnar fyrir norrænt samstarf um málefni fatlaðs fólks.  

 

Nefndin sér einnig að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) telur heyrnar- og 

sjónskerðingu vera eina algengustu fötlun í hinum vestræna heimi. Umfang 

vandans er hvatning til Norðurlanda um að leggja meiri áherslu á og vekja athygli 

á því hvernig við miðlum góðum dæmum og bestu starfsháttum, og sköpum 

norrænt notagildi í samstarfi um heyrnar- og sjónskerðingar og þess vegna 

styður velferðarnefndin þriðja og fjórða málslið tillögunnar. 
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