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Dokument 8:133 S Representantforslag om en nasjonal hørselsplan 

Jeg viser til brev fra helse- og omsorgskomiteen 16. juni 2020 med representantforslag fra 

stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Ingvild Kjerkol, Nicholas Wilkinson, Bjørnar Moxnes 

og Une Bastholm om en nasjonal hørselsplan. Komiteen ber om min uttalelse til forslaget. 

Representantforslaget tar opp viktige problemstillinger. Jeg deler i stor grad beskrivelsen 

som er gitt som begrunnelse for representantenes forslag om en nasjonal hørselsplan.  

Jeg viser til behandlingen av Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit 

trygt samfunn. I meldingen beskrives behov for å forebygge hørselstap, vurdere 

organiseringen av tjenestetilbudet til hørselshemmede, gjennomgå måten 

helsetjenesteressursene brukes og å ta i bruk hjelpemidler og ny teknologi for å sikre et godt 

tilbud når antallet brukere øker. 

I meldingen informerte jeg om at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede disse spørs-

målene, i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer. Helsedirektoratet har, i sam-

arbeid med representanter fra kommunal helse- og omsorgstjeneste, 

spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer, utredet tilbudet til 

hørselshemmede.  

Den største gruppen hørselshemmede er eldre, og utredningen omhandler særlig 

aldersbetinget hørselshemming. Utredningen gir en beskrivelse av dagens situasjon og 

framtidas behov. Den ble ferdigstilt i juni 2020. Departementet vurderer nå de ulike tiltakene. 

Som et ledd i vurderingen har jeg nylig invitert brukerorganisasjonene til et møte for å høre 

deres synspunkter på utredningens forslag til tiltak. 
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Side 2 
 

Etter min vurdering dekker Helsedirektoratets utredning mange av representantenes forslag 

om hva en hørselsplan bør omfatte. I den videre oppfølgingen vil jeg sørge for at 

brukerorganisasjonene blir  invitert til å bidra i arbeidet. Helsedirektoratet vil ha en viktig rolle 

som departementets faglige rådgiver. 

 

Fremfor å bruke tid og ressurser på å lage en nasjonal hørselsplan, vil jeg prioritere å følge 

opp aktuelle tiltak i Helsedirektoratets utredning.  

 

Jeg støtter derfor ikke representantforslaget om en nasjonal hørselsplan.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 


