
ET BEDRE LIV MED HØREAPPARATER - SLUTTRAPPORT 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 
Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Behovet for å få hjelp og støtte i hverdagen med apparatene kan ikke sterkt nok vektlegges, særlig for nye 
brukere. Det er derfor viktig å gi informasjon og skolere den enkelte høreapparatbruker slik at de får en 
enklere hverdag. Vi tror også at dette vil gi økt rekruttering og styrke det frivillige arbeidet i lokallaget. 
Dersom dette blir vellykket, vil også andre lag i HLF kunne benytte seg av opplegget. 
Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Vi gjennomførte en kveld med nye høreapparater på markedet med en audiopedagog som foreleser. Videre 2 
gjennomføringer med hjelpemidler for høreapparater på NAV hjelpemiddelsentral med ansatt på 
hjelpemiddelsentralen som foreleser. Alle tre aktivitetene var særdeles vellykkede. Videre hadde vi to kvelder 
med forelesninger om høreapparater og HLF. Disse ble også veldig godt mottatt. Alt ble gjennomført i tiden 
12. September 2019 til 3. Oktober 2019. 
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

>50 
Skriv antallet deltakere 

80 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Tillitsvalgte i lokallagene i Fredrikstad og Halden sørget for planleggingen og gjennomføringen av de to 
kveldene i Halden. foreleste  
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Vi har fått en ny likeperson og flere deltakere på møter vi arrangerer. Vil vel si at vi generelt har fått en mer 
positiv holdning i lokallaget. 
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

9 
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 3 163 

Reise/opphold 8 507 

Innkjøpte tjenester 15 265 

Andre utgifter 3 065 

Sum 30 000 
 


