
BEDRE HVERDAG FOR YRKESAKTIVE HØRSELSHEMMEDE - RAPPORT 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 
Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målsettingen var todelt:1) forsiktig mobilisering av personer med nedsatt hørsel og som er i arbeid, eller som 
er i ferd med å gi opp,samt hvordan mestre hverdagen.2)ved erfaringsutveksling der andre gj egenerfaring og 
mestring kan hjelpe andre i samme situasjon. Målgruppe: Hørselshemmede i Oslo som er yrkesaktive, eller 
som er i ferd med å droppe ut pga slitasje og ulike hørselsutfordringer i hverdagen. Målsettingen var også å 
skape et "godt sted å være"- hvor en kunne senke skuldrene og slappe av og vite at her er "normalt" å høre 
dårlig.  
Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Vi har avholdt i alt 6 møter som beskrevet i prosjektsøknaden. 
Fremmøte har variert mellom 15 – 25 deltagere i aldersgruppen fra 30 – til 67+. Vi har samarbeidet med 
fagfolk og vårens møter bestod av tema som:» Å leve med tinnitus», forsikringer, rehabiliterings muligheter. 
Disse ble avholdt 7.2, 11.4 og 6.6.2018 
På høstens møter var vi opptatt av å tilrettelegge med gode foredrag som ikke hadde hørselsrelaterte tema, 
men tema som « Fra en TV reporters liv, den gode møteplassen, et mer inkluderende samfunn og Brexit i 
Storbritannia. Disse ble avholdt 29.8.,24.10 og 21.11.2018 
Alle møter har vært skrivetolket.  
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 
Skriv antallet deltakere 

135 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Likepersoner og frivillige fra HLF Oslo stod for arrangementene. Likepersonene bidro med å svare på 
spørsmål, veilede og/eller henvise folk til relevante instanser. Andre frivillige bidro til litt bevertning.  
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Noen deltagere kom på flere møter og ga uttrykk for at dette var interessant og lærerikt. Vi får også 
tilbakemelding fra deltagere at møtene har vært nyttige, noen har til og med klart å komme over terskelen med 
å starte på prosessen med å få tilpasset høreapparat pluss hjelpemidler, og kom begeistret og meddelte at hun 
hadde fått et «nytt liv» pga våre møter.  
På hvert møte dukket det alltid opp nye ansikter. Det sosiale fellesskapet har også utviklet seg til å bli et "godt 
sted å være".  
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

8 
Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 
Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

Inntekter 

Express 30 000 

Andre inntekter 12 000 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 42 000 



Utgifter 

Materiell/utstyr 38 000 

Reise/opphold 0 

Innkjøpte tjenester 3 300 

Andre utgifter 700 

Sum 42 000 
 


