
Foredragsserie om hørsel 

Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målsettingen var å nå medlemmer i det nystiftede HLF Grimstad med hørselsfaglige 

kunnskaper og bli kjent gjennom sosialt samvær. 

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

1. 12.02.2020 Lokal hørselstilbud gjennom deres Hørselskontakt og kommunens 

aktivitets tilbud. I tillegg var en organisasjonsrådgiver fra HLF sentralt invitert til å 

informere om HLF som organisasjon og hva som tilbys av kurs til nytte for gruppen. 

2. 22.10.2020 Foredrag av fylkesaudiograf fra sykehusts hørselsentral gjennomgikk 

ørets anatomi og hvordan hørselen kan bli redusert og avhjulpet med høreapparater. 

Phonak som selger høreapparater, fortalte om tilleggsutstyr, utviklingen av teknikk og 

hva som finnes for å kunne gi en god hørsel i hverdagen. 

3. 10.02.2022 Seniorrådgiver i HLF med ansvar for likepersonutdanningen i HLF fortalte 

om denne og hva de utdannede likepersonene kan hjelpe personer med nedsatt hørsel 

som førstelinjetjeneste. 

4. 19.04.2022 Samarbeid med Vestre lokallag av Blindeforbundet om lokalhistorisk 

foredrag. Enmnet var Lokale skip i transport med trelast fra Murmansk i Kvitesjøen til 

Europa fra ca. 1860 - 1930 i ord og bilder. 

5. 21.04.2022 Foredrag om Tinnitus av en dyktig audiograf fa Sola. 

Alle foredrag ble holdt i Grimstad biblioteks sal med utmerket lydanlegg. Skrivetolker på 

4 møter også. 

Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

>50 

Skriv antallet deltakere 

60 

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Planlegging, invitasjoner, markedsføring. Tilrettelegging i lokalet 

Hvilke resultater ble oppnådd? 

Positiv reaksjon blant de fremmøtte. Grimstad har vel 300 medlemmer, flere ble medlem 

av HLF og flere har i etterkant deltatt på andre aktiviteter. Regner med at med 

pandemien litt mer på avstand vil det bedre seg. 

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 (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter) 



Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

INNTEKTER  

Express 24 000 

Andre inntekter 0 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 24 000 

UTGIFTER  

Materiell/utstyr 1 414 

Reise/opphold 8 832 

Innkjøpte tjenester 5 000 

Andre utgifter 8 754 

Sum 24 000 

Kommentarer til regnskapet 

Innkjøpte tjenester er 2 foredragsholdere, Andre utgifter er annonser og sms for 

bekjentgjøring av møtene 

 


