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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga um heyrnarskerðingu 

Tillaga 

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 endurhæfingu 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 fyrirbyggjandi aðgerðum og endurhæfingu) og safni saman-

burðartölum á þessu sviði með það fyrir augum að létta undir í 

daglegu lífi heyrnarskertra; 

 

að þær standi að sameiginlegri norrænni ráðstefnu um heyrnar-

mein þar sem tilgangurinn er að vekja athygli á góðum dæmum í 

löndunum um hvernig létta megi undir í daglegu lífi heyrnarskertra 

með samræmdum aðgerðum.    

Forsaga 

Um fjórar milljónir manna á Norðurlöndum munu vera töluvert heyrnar-

skertar. Heyrnarskaði hefur ævilangar afleiðingar fyrir þann sem fyrir 

honum verður. Rannsóknir sýna að heyrnarskerðing er sívaxandi vanda-

mál 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 

heyrnarskerðingu, 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 
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algengasta fötlunin á vinnumarkaði en í Svíþjóð er fimmti hver einstak-

lingur 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 sjálfsmyndinni. Langflestir verða þó fyrir heyrnar-

skerðingu 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 heyrnarskerðing 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.  

 

 

Helsinki, 25. janúar 2016 
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