
SAMTALEFORSTERKERE TIL HJELP FOR Å HØRE 

Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 

 

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målsetting er å gjøre samtaleforsterkere kjent på sykehjem og å påvirke kommunen til å 

anskaffe selv for å vise hvor god effekt det har for brukere som ikke er i stand til å høre på 

andre måter. Likepersoner for høreapparatbrukere har samtaleforsterkere med i sin 

utstyrsveske når de er på besøk i sykehjem eller betjener kontor for likepersoner. 

Målgruppen er eldre hørselshemmede som ikke har nytte av av andre hørselstekniske 

hjelpemidler fordi deres eget utstyr ikke fungerer. 

 

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

gjennomført 

Likepersonene har fått låne en samtaleforsterker hver til bruk for brukere som ikke var i 

stand til å høre samtaler. Likepersonene oppsøkte sykehjem for å informere personale om 

muligheten til å gjøre hverdagen bedre for brukeren ved hjelp av samtaleforsterker. 

Enkelte brukere fikk låne en samtaleforsterker for å høre samtalen med likepersonen. Ble 

gjennomført fra høsten 2019 fram til alt ble stengt pga korona. 

 

Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 

 

Skriv antallet deltakere 

8 

 

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

8 likepersoner har har alltid samtaleforsterkere med i sin utstyrsveske og har betjent 

kontorer for hjelp til høreapparatbrukere og besøkt sykehjem. 

 

Hvilke resultater ble oppnådd? 

Ville forventet at det ble flere deltakere fra målgruppen, men pga korona opphørte 

arbeidet inntil videre. Likepersonene vil fortsette sin virke når pandemien er over og 

myndighetene tillater at slikt arbeid kan gjenopptas igjen, og da forventes at det blir mer 

kjent etter hvert og kommunen kan gå til anskaffelse av samtaleforsterkere til sykehjem. 

 

Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på 

en skala fra 1-10 

4 

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 16 000 

Andre inntekter 0 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 16 000 

UTGIFTER  

Materiell/utstyr 15 300 

Reise/opphold 700 

Innkjøpte tjenester 0 

Andre utgifter 0 

Sum 16 000 

 


