
DYRSKU’N - RAPPORT 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 
Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 
Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Målgruppen er alle - spesielt barn og unge for å opplyse om forebygging av hørselskader ved for høy støy som 
mange unge utsetter seg for ved for høy musikk. Deler ut gratis ørepropper og opplysningsmateriell om 
forebygging. Målgruppen er også for de som ønsker å få gratis hørseltest. 233 personer ble hørseltestet de tre 
dagene Dyrsku´n varte. Viser audiogrammet at hørselen ikke er bra, henvises det til fastlegen som vurderer 
videre behandling. Alle som tar hørseltest, må gå kurs på forhånd. Målgruppen er også de ønsker bare å prate 
med våre likepersoner om sine hørselproblemer. Opplysningsmateriell om forskjellige diagnoser innen hørsel 
deles ut. Dyrsku´n ble gjennomført 9.-11. september 2016.. Standen var åpen i 33 timer. I tillegg blir standen 
rigget opp og ned.  
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

>50 
Skriv antallet deltakere 

500 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Er kun basert på frivillig arbeide. Planleggingen starter i god tid på forhånd. Vaktliste settes opp med 4-6 på 
hvert skift. 18 frivillige deltok i år. Standen blir rigget opp og ned. Deler ut ørepropper, opplyser om 
forebygging av hørselskader, utfører hørseltesting og er likepersoner.  
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Dyrsku`n som i år fikk besøk av 94.000 mennesker er et egnet sted å drive opplysningsvirksomhet. Merker 
etter flere år med slike kampanjer om opplysning om forebygging av hørselskader at befolkningen blir mer 
kjent med hvor viktig det er å ta vare på hørselen sin ved å ikke utsette seg for høy støy. Utføringen av 
hørseltestingen kan gjøre at køen på høresentralene kan bli mindre. Er godt for mange å prate med 
likepersoner om sine hørselproblemer. HLF blir mer kjent ved at vi er synlige.  
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

10 
Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 
 

Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

Inntekter 

Express 30 000 

Andre inntekter 0 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 30 000 

Utgifter 

Materiell/utstyr 5 000 

Reise/opphold 15 000 



Innkjøpte tjenester 3 000 

Andre utgifter 7 000 

Sum 30 000 
 


