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PROSJEKTLEDER
Prosjektlederen er den som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Fornavn

Steinar

Etternavn

Birkeland

Fødselsår (ÅÅÅÅ)

1965

Kjønn

Mann

Utdanning (fullført)

Master

Arbeidssted

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Stilling

Fagsjef hørsel

Fylke arb.sted

Oslo

Telefon

40471279

E-post

birkeland@hlf.no

SØKNADSSUM

Må være mellom 50.000 og 200.000. Skriv inn tall UTEN komma, mellomrom eller punktum.

150000

Hvordan skal midlene brukes?
Beskriv kort hva midlene skal brukes til? Maks 400 tegn
Midlene skal dels brukes til å lønne prosjektleder (fagsjef hørsel) og to prosjektmedarbeidere med
journalistkompetanse (helsejournalist i HLF, Bjørg Engdahl) og kompetanse på programmering og
nettsideutvikling (IKT-sjef i HLF, Thomas Nilsen): Kr 100.000. Det tilkommer forbruk til markedsføring: Kr
50.000.

2/9

ANNEN FINANSIERING

Søker du midler til dette prosjektet andre steder?
Vi tillater tilleggsfinansiering fra andre, for eksempel for å kunne gjennomføre større prosjekter. Vi støtter
imidlertid ikke dobbeltfinansiering av samme tiltak. Det vil si at dersom du for eksempel får innvilget
100.000 kroner til et prosjekt som koster 100.000 - fra både oss og en annen finansiør - må du takke nei til
en av dem. Hvem som skal finansiere, og hvem som skal trekke sin finansiering skal avklares før prosjektet
starter opp.
Nei

Dersom du har søkt midler hos andre, hvor mye har du totalt søkt om?
Vi understreker at det er fullt mulig å søke midler andre steder. Skriv inn tall UTEN komma, mellomrom
eller punktum.
(No response)

PROSJEKTPERIODE
OBS: Formatet må være DD/MM/ÅÅÅÅ

Seneste oppstartsdato er 31/05/2020 og seneste avslutningsdato er 31/12/2020. Søknader utenfor disse
rammene vil bli avslått. Det er ikke mulig å legge inn sperrer for dette i søknadsskjemaet, så du må selv
passe på at dette blir rett.

Periode

Startdato

Sluttdato

14/04/2020

30/11/2020
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EKSISTERENDE ELLER NYTT?
Velg det som passer best.
Nyopprettet tiltak/prosjekt

PROSJEKTTILTAK
Velg minst en og maks to

Responses Selected:
Informasjon (bøker, brosjyrer, film, web etc)
Selvhjelpstiltak

MILEPÆLER
Oppgi omtrentlige datoer for når de viktigste milepælene i prosjektet (opptil fem) fullføres. Milepælene bør
samsvare med det som beskrives under "Plan for gjennomføring" (se nedenfor).

1

Fullføringsdato (DD/MM/ÅÅÅÅ)

Aktivitet

14/04/2020

Konstituering av prosjektgruppen
Systematisering av tilgjengelig

2

24/04/2020

informasjon og tekstet
filmmateriale
Konseptualisering og

3

15/05/2020

nettstedsutvikling (inkl testing)
av nettstedet

4

18/05/2020

Lansering av nettstedet
Løpende markedsføring av

5

30/11/2020

nettstedet fom. lanseringsdatoen
(18/5)

4/9

HELSEKATEGORIER 1 (Stiftelsen Dam)
Dette er Stiftelsen Dam egen kategorisering av våre prosjekt. Velg det som passer best.
4. Tiltak for funksjonshemmede

HELSEKATEGORIER 2 (HRCS)

Angi hvilke helsekategorier prosjektet omhandler. Kategoriene i det internasjonale klassifiseringssystemet
Health Research Classification System (HRCS) er tett knyttet til kategoriene i diagnosesystemet ICD-10. Se
nærmere forklaring her. Du kan velge inntil fem kategorier, men velg så få som mulig for å beskrive
hovedmålene for prosjektet. Ikke bruk “Generell helserelevans” eller “Andre helseutfordringer” dersom
andre kategorier beskriver prosjektet bedre.

Responses Selected:
Øre
Mental helse, rus og lærevansker
Generell helserelevans

MÅLET FOR PROSJEKTET
Beskriv hovedmålet for prosjektet. Maks 300 tegn
Formål: Å utvikle et helsepedagogisk nettsted for stell og bruk av høreapparater. Prosjektet skal
systematisere, tilgjengeliggjøre og markedsføre eksisterende spredt informasjon og helsepedagogisk
materiell. Nettstedet vil gi høreapparatbrukere hjelp til selvhjelp i stell og bruk av høreapparater.
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BAKGRUNN OG BEHOV
Beskriv hvorfor det er viktig å gjennomføre prosjektet. Maks 800 tegn.
Inntill koronasituasjonen drev HLFs 600 likepersoner daglig et omfattende frivillig og oppsøkende arbeid
med fokus på stell og bruk av høreapparater. Dette skjer normalt gjennom fysiske møter
høreapparatbrukere, typisk hjemmebesøk hos brukere. Dette arbeidet er nå parkert på ubestemt tid pga
de nasjonale smittverntiltakene. Dermed er det nå i ferd med å akkumulere seg udekkede behov i
brukergruppen.

MÅLGRUPPE

Beskriv målgruppen prosjektet retter seg mot. Maks 400 tegn.

Høreapparatbrukere (ca 200.000 på landsbasis), særlig eldre og nyere brukere, samt relevant
helsepersonell og nærpersoner til høreapparatbrukere.

Alder på målgruppe
Kryss av for alle relevante

Responses Selected:
20-66 år
Over 66 år

Hvor mange personer forventer dere vil benytte seg av tiltaket?
15000
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TILTAKET
Beskriv tiltaket og utformingen av prosjektet. Hva skal dere gjøre og hvilke metoder skal dere bruke? Maks
1.000 tegn.
Prosjektgruppen skal systematisere, tilgjengeliggjøre og markedsføre et dedikert nettsted med
brukervennlig informasjon og helsepedagogisk materiell (særlig tekstede instruksjonsfilmer) om stell og
bruk av høreapparater. Disse produktene finnes allerede, men de er spredt på ulike nettsteder, og må
presenteres samlet om vi skal kunne skal oppnå en hjelp til selvhjelp-effekt i stell og bruk av
høreapparater. HLF sitter på medarbeidere som har spisskompetanse innen helsejournalistikk og
programmering/nettstedsutvikling relatert til hørselshemmedes særlige behov. Ambisjonen er hjelp til
selvhjelp; at brukere ved å besøke nettstedet effektivt selv skal kunne sikre seg nødvendig
myndiggjørende informasjon om stell og bruk av høreapparater. Dette vil også være relevant for
nærpersoner og helsepersonell som er i kontakt med hørselshemmede generelt og høreapparatbrukere
spesielt.
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PLAN FOR GJENNOMFØRING
Beskriv de mest sentrale fasene og milepælene i prosjektet. Herunder hvor prosjektet skal gjennomføres.
Maks 1.000 tegn
Prosjektet skal foregå i HLFs sekretariat (evt. hjemmekontor basert på plattformene Epost, mobil og
Skype/Teams), hvor alle i prosjektgruppen er ansatt.

Planen for gjennomføring har følgende milepæler:
- 14/4: Konstituering av prosjektgruppen
- 24/4: Systematisering av tilgjengelig informasjon og tekstet filmmateriale
- 15/5: Konseptualisering og nettstedsutvikling (inkl testing) av nettstedet
- 18/5: Lansering av nettstedet
- 30/11: Løpende markedsføring av nettstedet fom. lanseringsdatoen (18/5)

Når prosjektet er sluttført vil vi måle hvor mange prosjektet har nådd gjennom vårt allerede etablerte
system for å høste bruksstatistikk på våre nettsteder.

Vi ser for oss at nettstedet vil driftes og videreutvikles av HLF ut over prosjektperioden, slik at det blir et
permanent hjelp til selvhjelp-tilbud som supplerer vårt likepersonarbeid.

PROSJEKTGRUPPENS KOMPETANSE
Beskriv hvordan prosjektgruppens totale kvalifikasjoner er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet. Maks
700 tegn
Prosjektleder: Fagsjef hørsel Steinar Birkeland. Cand. sociol. Prosjektfaglig tilleggsutdannelse. Over tyve
års erfaring med prosjektutvikling, veiledning og gjennomføring innen Dam-stiftelsen, 23 års fartstid i
HLF, herunder ledelse av IKT/Informasjonsprosjekter.
Prosjektmedarbeidere:
- Helsejournalist i HLF, Bjørg Engdahl. Mer enn tredve års erfaring som helsejournalist fra aviser og
magasiner, blant annet HLFs fag/medlemsblad Din hørsel og HLFs nettavis www.dinhorsel.no.
- IKT-ansvarlig i HLF, Thomas Nilsen: Over tyve års erfaring med programmering samt nettstedsutvikling
og -drifting innen hørselssektoren, først på leverandørsiden, deretter i HLF.
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TIDSBRUK
Vennligst oppgi omtrent hvor mange timer som ble brukt på arbeidet med den aktuelle søknaden
tilsammen (inkludert arbeid hos eventuelle eksterne samarbeidspartnere).
8

TILBAKEMELDING
Valgfritt. Vi vurderer fortløpende å gjøre justeringer i dette programmet - både i utlysningen og i dette
skjemaet. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du mener vi kan gjøre annerledes eller hva som fungerte
bra. Maks 700 tegn
(No response)
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