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Prosjektbeskrivelse 

Prosjekttittel: Digital Hørselskaffe – Videreutvikling og videreføring 

Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund 

Prosjektleder: Jorid Løkken 

1. Soliditet 

Vi ønsker gjennom dette prosjektet å både videreføre og videreutvikle «digital hørselskaffe» for 
høreapparatbrukere og deres nærpersoner, som fikk prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam i 2021. Prosjektet er 
nå i avslutningsfasen, og det har kommet henstilling fra mange deltakere om at prosjektet gjerne må 
videreføres. Deltakerne har det siste året fått mulighet og anledning til å delta og lære mer om ulike tema 
innenfor hørsel, høreapparater og hørselsrehabilitering, som har medført at deres hverdag med dårlig 
hørsel og høreapparater kan ha blitt noe enklere. Blant annet har det deltatt mange yrkesaktive som sliter 
med utenforskap, utbrenthet, stress og som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. De står risikerer å bli 
tidlig ufør pga manglende tilrettelegging og inkludering på arbeidsplassen. Historiene er mange og sterke. 
Gjennom deltakelse på Digital Hørselskaffe, har de fått tips fra både foredragsholder og andre deltakere om 
hvordan de kan ta tak, få tilrettelegging, oppleve inkludering og få en bedre hverdag, både på fritid og i 
jobbsituasjon.  

 

 

En av deltakerne som har deltatt på flere av temaene har gitt følgende tilbakemelding: 

“Jeg er utdannet Helsefagarbeider med Psykisk helse og demens omsorg som fagfelt. I 2020 ble jeg 

frosset ut av egen arbeidsplass. Dette var grunnet helseskade – 2018 NPE og hørselsutfordringer i 

mitt helsearbeide. Jeg ble sykemeldt fra april 2020 og fult uføre fra mai 2021. I denne situasjonen 

har jeg brukt tid som likeperson innen hørsel i kommunen. For å øke min kompetanse innen 

likepersonarbeidet, har jeg fulgt flere av deres foredrag. Resultatet av deres foredrag har gjort at 

jeg har sertifisert meg som likeperson i 2021 for personer med høreapparater i yrkeslivet og i det 

sosiale liv.  Deres foredrag har gitt meg anledning til videre arbeid. I pandemitiden er det viktig å 

kunne gjøre noe for andre og beskytte oss og andre mot Covid 19. Alt for mange sitter isolert og tørr 

ikke komme ut. Derfor er det fint å få opplæring i ulike hørselstema på nett. Tusen takk AudioPlus. 

Håper Digital Hørselskaffe kan fortsette. Å bli ufør gjør at vi har begrenset med økonomisk midler, 

derfor vil dette være godt for mange om gratis Digital Hørselskaffe videreføres.” 
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Det er blitt gjennomført totalt 20 Digitale Hørselskaffèer fra mai 2021 til januar 2022, samt at det gjenstår 4 
arrangement i februar og mars 2022. Flere av temaene er blir gjennomført flere ganger pga høy 
popularitet. Så langt har ca 120 personer deltatt på de ulike temaene, og mange har valgt å delta flere 
ganger. Deltakerne kommer fra hele landet, og det har vært et stort aldersspenn fra 25 år til 89 år på 
deltakerne. Evaluering via utsendt digitalt spørreskjema har gitt mange gode tilbakemeldinger på innhold, 
samt også tips om hva som kan gjøres bedre eller annerledes. 

Følgende vil bli videreført i neste prosjektperiode: Den «gode samtalen» blir satt i fokus på den digitale 
hørselskaffen, hvor deltakerne får mulighet til å komme med innspill og spørsmål, samt delta i diskusjon 
underveis. Prosjektet er fortsatt ambisiøst og nytenkende i form at tilsvarende tiltak i liten grad er 
gjennomført via digital plattform tidligere, samt at det også må tilrettelegges for å bistå deltakere i 
forbindelse med datatekniske utfordringer i forhold til oppkobling mot videoplattform. Deltakere som 
ønsker å delta vil enkelt kunne logge seg inn via en lenke til Whereby videokonferanse som vil bli 
tilgjengelig i forbindelse med hvert arrangement. Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert 
arrangement. Dermed sikres prosjektet universell utforming.  

Prosjektleder, Jorid Løkken, har 20 års erfaring som autorisert audiograf, og har blant annet gjennomført 
tilsvarende kurs og foredrag i fysisk form ut mot brukergruppen tidligere. Løkken har også bred erfaring fra 
gjennomføring av ulike prosjekter, samt bruk av digitale plattformer. I tillegg vil det bli benyttet ekstern 
kompetanse fra f.eks. NAV HMS, audiopedagog, tolketjenester, HLF og leverandører når tema krever dette.  

 

1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket 

Prosjektet retter seg mot høreapparatbruker og deres nærpersoner. Prosjektets målsetting er å gi deltakere 
økt kompetanse om hørsel, høreapparater, hørselsrehabilitering og andre relevante tema, samt at 
deltakere får et digitalt sosialt treffpunkt hvor de kan møte andre mennesker i tilsvarende situasjon. I 
forbindelse med Covid-19 pandemien opplever mange mennesker med nedsatt hørselsevne økt isolasjon 
og ensomhet da de opplever økte utfordringer i forhold til hørsel og utbytte av sine høreapparater. Det kan 
være mer krevende for høreapparatbrukere å blant annet høre samtale over telefon eller via digitale 
møteplattformer som f.eks. Teams, Zoom og Facebook enn det er for normalthørende mennesker. Mange 
som hører dårlig og bruker høreapparater opplever det som meget krevende å høre hva som blir sagt når 
munnavlesning ikke er mulig pga pålagt munnbindbruk i offentlige rom. Mange i Norge, og deriblant 
høreapparatbrukere unngår dessuten å oppsøke helsehjelp for å redusere smitterisiko. Dette kan medføre 
at høreapparater og annet tilbehør ikke får nødvendig service, vedlikehold og etterjustering, hvorpå 
hjelpemidlene slutter å fungere som ønsket.  

Dette prosjektet er derfor viktig å videreføre gjennom at det vil kunne hjelpe mange i en krevende hverdag. 
De ulike temaene som vil omhandle hørsel, hørselsrehabilitering og det å leve med nedsatt hørsel og 
høreapparater, og vil i stor grad kunne gi høreapparatbrukere økt kompetanse til blant annet:  

- Økt forståelse for hvordan mestre det å leve med nedsatt hørsel og høreapparater. 
- Få bedre utbytte av telefonsamtaler/videosamtaler med familie, venner og kollegaer. 
- Økt kompetanse i forhold til hvilke hjelpemidler som kan være med å bedre hørselsevne. 
- Økt kompetanse på hvordan de kan vedlikeholde sine høreapparater med mer.  

I prosjektet vil det også være relevant å benytte seg av kunnskap fra andre relevante pågående prosjekter 
som f.eks: www.hlf.no/ikkerop, www.hlf.no/hjelptilselvhjelp, www.hlf.no/brukogstell,  

www.hlf.no/godkomm og www.hlf.no/digitalLMS 

 

 

 

http://www.hlf.no/ikkerop
https://www.hlf.no/hvagjorhlf/prosjekter/hjelp-til-selvhjelp-med-stell-og-bruk-av-horeapparater/
https://www.hlf.no/horselsinfo/bruk-og-stell/
http://www.hlf.no/godkomm
http://www.hlf.no/digitalLMS
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1.2 Aktivitet/tiltak/metode 

1.2.1 Beskrivelse av tiltak og aktivitet 

I første fase og underveis i prosjektet skal følgende foredragstema enten lages eller oppdateres. 

• Hørselskaffe for høreapparatbrukere og pårørende - Ny 

• Hørselskaffe for yrkesaktive høreapparatbrukere - Ny 

• Hørselskaffe for pensjonister - Ny 

• Yrkesaktiv høreapparatbruker og informasjon ut til arbeidsplass - Ny 

• Erfaren høreapparatbruker deler sine erfaringer - Ny 

• Erfaren CI-bruker deler sine erfaringer- Ny 

• Morbus Menieres – Årsak, behandling og mestring - Ny 

• Å leve med nedsatt hørsel og høreapparater - Videreføres 

• Nye høreapparattyper og teknologiske løsninger. - Videreføres 

• Vedlikehold og bruk av høreapparater - Videreføres 

• Oppkobling av høreapparater til mobiltelefon og mobilapp - Videreføres 

• Andre hørselstekniske hjelpemidler - Videreføres 

• Tinnitus – Habituering, mestring, avspenningsteknikker og tilgjengelige hjelpemidler - Videreføres 

• Lydoverfølsomhet – Hyperacusis, Misofoni, Recruitment – Mestring - Videreføres 

• Munnavlesningsteknikker og andre kommunikasjonsteknikker - Videreføres 

• CI og ulike teknologiske løsninger - Videreføres 

• Hvordan mestre energitap og utmattelse i forbindelse med hørselstap og bruk av HA - Videreføres 

• Den gode samtalen og mestring av samtale med familie, kollegaer og venner - Videreføres 
 
Ved behov skal eksterne bidragsytere inviteres inn som innledere og foredragsholdere for å sikre godt faglig 
innhold. Prosjektleder blir da med som administrator. Dette kan f.eks. være fagpersonell som jobber som 
hørselskonsulent ved NAV HMS, audiopedagog, tolketjenester, HLF og CI-ekspert med flere.  

Høreapparatbrukere og deres nærpersoner fra hele Norge blir invitert til å melde seg på hørselskaffen via 
digital påmelding i forkant av hvert arrangement. Påmeldte inviteres videre til å logge seg inn på 
dataplattformen Whereby, som er en videoløsning hvor det er mulig å gjennomføre både foredrag og ha 
god samtaler om ulike tema. Det vil også bli opprettet eget tilbud til yrkesaktive høreapparatbrukere som 
ønsker at arbeidskollegaer, verneombud og sjefer skal få innblikk i hva det vil si å høre dårlig, og hva som 
kan gjøres på arbeidsplassen av både fysisk tilrettelegging og psykososiale inkludering for å forebygge 
utenforskap og sykmeldingsperioder. Det planlegges å gjennomføre minst 4 arrangement pr mnd, som blir 
lagt til f.eks. mandager på dagtid eller på kveldstid. Arrangement på dagtid er blitt etterspurt, og vil være en 
videreutvikling fra tidligere prosjekt. Det samme gjelder i større grad involvere arbeidsplass og kollegaer til 
yrkesaktive høreapparatbrukere, gjennom å arrangere Digital Hørselskaffe rettet mot yrkesaktive 
høreapparatbrukere og deres arbeidssituasjon.  

1.2.2 Deltakere 

Deltakerne vil i hovedsak være totalt 180-280 høreapparatbrukere og/eller deres nærpersoner. Det er 
ønskelig med maksimalt 10-15 deltakere per arrangement for å sikre at deltakergruppen ikke blir for stor. 
Dersom det blir stor påmelding, skal det gjennomføres flere arrangement på samme tema.  

1.2.3 Rekruttering 

Deltakere vil bli rekrutter gjennom at det opprettes digitale arrangement med beskrivende innhold. 
Arrangementet vil så bli delt på ulike sosiale medier og websider, samt at det skal gjennomføres 
annonsering i ulike medier som: Din Hørsel, Facebook, Google Ads og lignende. Det vil også bli sendt ut 
informasjon på e-post til tidligere deltakere og til lokale HLF-lag rundt omkring i Norge. Denne 
rekrutteringen har fungert godt i nåværende prosjekt og har sikret mellom 8-12 deltakere på hver 
Hørselskaffe.  
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1.2.4 Utfordringer 

Mulige utfordringer med å gjennomføre digital hørselskaffe for høreapparatbrukere og deres nærpersoner 
kan være at deltakerne ikke innehar god nok datakompetanse til å få webcamera, mikrofon og høyttalere til 
å fungere godt slik at de får en gunstig opplevelse av å delta. Prosjektleder vil derfor bistå deltakere som gir 
uttrykk for usikkerhet på dette i forkant av arrangementet personen(e) vil delta på. Prosjektleder vil være 
pålogget minst 30 min før arrangementet starter for å bistå deltakerne inn i videorommet. En annen 
utfordring vil være at flere deltakere ikke har god nok hørsel til å kunne få med seg innhold som blir sagt via 
lyd på høyttaler eller via sine høreapparater. Det vil derfor bli lagt til rette for at innleid skrivetolk. 
Deltakerne som kommer med både spørsmål og innspill vil bli skrivetolket slik at alle deltakere får dette 
med seg. Universell utforming sikres derfor gjennom både bruk av samtale via lyd og skrivetolking i 
videorommet. Disse tiltakene har fungert bra i nåværende prosjektperiode. 

1.2.5 Etikk og personvern 

Etikk og personvern vil bli i varetatt gjennom at deltakere ikke blir pålagt å utlevere personlig informasjon. 
Deltakerne vil også bli oppfordret til å unngå å gjenfortelle informasjon delt av andre deltakere, dersom 
dette ikke er godkjent av den det gjelder. Dersom det blir gjennomført opptak av arrangement, skal opptak 
kun brukes til intern læring og evaluering. Gjennomført evaluering etter hvert arrangement vil bli 
anonymisert.  

1.2.7 Datainnsamling og evaluering.  

Spørreundersøkelse videreføres og sendes ut til deltakere etter hvert arrangement via SurveyMonkey. I 
spørreundersøkelsen vil deltakerne svare på opplevelse og effekt av aktiviteten, samt få anledning til å 
komme konstruktiv ros og kritikk av tema og prosjekt. I nåværende prosjektperiode er det opprettet og 
sendt ut enkeltvis spørreundersøkelser etter hvert arrangement. I kommende prosjektperiode vil det bli 
opprettet en felles spørreundersøkelse, som gjenbrukes etter hvert arrangement. Dette for å kunne 
forenkle analyse, samt sammenligne besvarelser både underveis og i etterkant av prosjektet.  

2. Virkning 

2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket 

Det forventes at både høreapparatbrukere og deres nærpersoner vil oppleve økt kompetanse og mestring 
rundt det å høre dårlig, bruk av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler, samt å håndtere den 
psykososiale delen rundt det å leve med nedsatt hørsel bedre. Via deltakelse og den gode samtale på den 
digitale hørselskaffen vil de også finne en møteplass med andre mennesker i samme situasjon. Både på kort 
og lang sikt vil dette medføre at høreapparatbrukere ikke opplever utenforskap, ensomhet og isolasjon i 
like stor grad som tidligere, samt at høreapparatbrukere og deres nærpersoner i større grad får en felles 
forståelse av hva det vil si å høre dårlig. Det vil generelt gi god samfunnseffekt at høreapparatbrukere og 
deres nærpersoner i større grad opplever mestring og økt livskvalitet.  

2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 

I sluttfasen av prosjektet vil det bli utarbeidet en rapport som viser antall deltakere i prosjektet, evaluering 
og oppnådde resultater. Resultatene vil bli formidlet til redaksjonene i fagtidsskriftene Audiografen og Din 
hørsel. Aktuelle mottakere er både autoriserte audiografer, høreapparatbrukere og deres nærpersoner. Det 
er ønskelig med en videreføring av prosjektet dersom det er ønsker om dette fra deltakerne og lokale 
hørselslag rundt omkring i Norge.  
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3. Gjennomføring 
3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe 

Prosjektleder, Jorid Løkken, er utdannet autoriserte audiograf og tinnitus-terapeut. Hun har bred og lang 
erfaring innenfor hørselsfagfeltet, og jobber til daglig som klinisk audiograf i egen privatpraktiserende 
audiografklinikk i Trøndelag. Løkken har deltatt i flere tilsvarende prosjekter og synes det er spennende å 
videreutvikle hørselsfagfeltet. Løkken underviser også i enkelte tema ved studier innenfor 
audiografutdanningen ved NTNU, samt har også ervervet kompetanse på gjennomføring av fjernjustering 
av høreapparater ut til brukere som ikke kan møte fysisk ved audiografklinikken.  

Løkken er levende opptatt av at mennesker med nedsatt hørsel skal få best mulig bistand og oppfølging av 
hørsel og bruk av høreapparater. Løkken vil stå for utarbeidelse av de ulike temaene og gjennomføring av 
hørselskaffen sammen med prosjektmedarbeidere og andre eksterne bidragsytere. Prosjektgruppen består 
ellers av Helen Eik Myrvold, som også jobber som autorisert audiograf, samt Torunn Helen Langås, som 
bidrar på merkantile arbeidsoppgaver som markedsføring, påmelding og evaluering. Prosjektleder vil også 
ha tett kontakt med HLF, både lokalt og sentralt. Brukermedvirkning i prosjektet vil bli ivaretatt gjennom at 
det blant annet skal gjennomføres ulike spørreundersøkelser på nett i forhold til hvilke temaer, tidspunkt 
og organisering som ønskes gjennomført.  

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 

Viktige aktiviteter som er beskrevet tidligere i prosjektet og milepæler er synliggjort under.  

Det vil i hovedsak være prosjektleder, Jorid Løkken, som har ansvar for de ulike elementene i prosjektet, og 
som gjennomfører den digitale hørselskaffen enten alene, eller sammen med innleide innledere, 
foredragsholdere og skrivetolker. Prosjektmedarbeiderne; Helen Eik Myrvold og Torunn Helen Langås 
bidrar inn i forhold til faglig innhold, markedsføring, rekruttering, påmelding og evaluering. 

Aktiviteter/milepæler 

År  22         23   

Aktivitet/måned 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Utvikling av foredragstema x x x  x x x x x x x  

Utvikling av spørreundersøkelse x            

Markedsføring av prosjektet x x x x x x x x x x x  

Rekruttering av deltakere x x x  x x x x x x x  

Gjennomføring av tiltak/aktivitet x x x  x x x x x x x  

Evaluering x x x  x x x x x x x x 

Rapportering            x 

Formidling av resultat            x 

 

 


