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Prosjektbeskrivelse 
Prosjekttittel: Grenseløs idrettsglede for personer med kombinert sansetap 

Søkerorganisasjon: HLF 

Prosjektleder: Cor van der Ljicke (medforsker) og Rolf Lund (forsker) 

 

1. Soliditet 
Tilrettelegging for at personer med kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon, døvblindhet, kan delta 
som publikum ved kultur- og idrettsarrangementer. 

Vi regner med at hindringene for deltagelse ikke bare er knyttet til det som forgår når man har 
ankommet på fotballbanen og tribunen. Prosjektet vil også vurdere hele serien av utfordringer fra man 
bestemmer seg for å reise til en bestemt kamp til man faktisk sitter der og kan nyte evenementet.1.1 
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket 

Bred deltakelse i alle deler av det sivile samfunn er viktig for demokratiet og for enkeltmennesker. (Aktuelt: 
Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som 
vil fremmes våren 2023, se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-neste-
folkehelsemelding/id2902781/). Personer med nedsatt funksjonsevne møter store barrierer i mange deler 
av sivilsamfunnet, og hindres som følge av dette fra full deltakelse på lik linje med andre (Johansson, 2017). 
Barrierer kan være dårlig fysisk tilgjengelighet, transport, mangel på informasjon samt sosiale hindringer 
(Skarstad, 2019).  

Norge er gjennom FN-konvensjonen (FN, 2006) forpliktet til å arbeide aktivt for et mer inkluderende 
samfunn der alle kan delta på lik linje. Artikkel 30 i konvensjonen slår fast at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal sikres retten til å ha et aktivt liv gjennom deltakelse i kultur, fritid og idrett. For de fleste 
er dette nøkkelen til et rikt sosialt liv og hindrer uheldig isolasjon (Jaiswal et al., 2018). 

Deltagelse i kultur- og idrettsarrangementer innebærer også muligheten til å ta del i opplevelser ved å være 
publikum på arrangementer. Dette prosjektet skal gi personer med nedsatt syns- og hørselsfunksjon, 
døvblindhet denne muligheten. Vi har i dette prosjektet valgt å sette søkelys på deltagelse som publikum 
på fotballkamper. Vi regner med at dette blir en relativt krevende oppgave som kan gi mye læring og har 
stor overføringsverdi til andre arenaer. Prosjektet er initiert av representanter for målgruppen og en av de 
to prosjektlederne tilhører selv målgruppen.  

1.2 Aktivitet/tiltak/metode 

Prosjektets problemstilling: 

Hvordan kan vi tilrettelegge for at personer med kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon, 
døvblindhet, kan delta som publikum på fotballkamper? 

For å svare på problemstillingen har vi utviklet fire delmål. I direkte tilknytning til delmålene skal det 
gjennomføres syv tiltak (T). Prosjektet skal resultere i klare anbefalinger om tilrettelegging basert på 
tilbakemeldinger fra deltakerne i prosjektet. Dette vil også kunne være et viktig bidrag i arbeidet med 
universell utforming (UU) for å bygge ned barrierer og slik sikre likestilt deltakelse. Anbefalingene skal 
formidles via brukerorganisasjoner og idrettens organer. 



Ved å synliggjøre mulighetene for personer med nedsatt syns- og hørselsfunksjon, døvblindhet, med en 
godt tilrettelagt «tribune», kan prosjektet gi inspirasjon til alle sports- og kulturarrangementer. Det er ikke 
bare fotballkamper som skal kunne være tilgjengelig for alle. Vi har valgt dette som en krevde oppgave for å 
oppmuntre til gode løsninger for alt og alle.  

Delmål 1: Hvilke hindringer finnes for deltagelse som publikum? (T1 – 3) 

T1 Innhente informasjon om hva andre har gjort 

Vi kjenner til at synstolking for personer med nedsatt synsfunksjon er et tilbud som fungerer blant annet i 
Göteborg og i mange steder i Nederland. Synstolking av fotballkamper finnes også i Belgia og England. Vi 
kjenner også til erfaringer med sosial skrivetolking (HLF, 2011) som kan brukes i dette prosjektet. 
Tilrettelegging for personer med kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon/døvblindhet, er ukjent for oss, 
men innledningsvis kommer vi å søke etter relevant informasjon.  

Vi ønsker å skaffe oss oversikt over erfaringer og hjelpemidler knyttet opp mot det å være til stede på 
fotballkamper. Hva er gjort og hva tenker/gjør NFF, UEFA for at personer med nedsatt synsfunksjon, 
nedsatt hørselsfunksjon og de med kombinert syns- og hørselsfunksjon, døvblindhet, skal kunne ta del i 
fotballkampen som tilskuer. Hvordan optimalisere synstolkning, tegnspråk og haptisk kommunikasjon for at 
personer med kombinert syns- og hørselsfunksjon, døvblindhet kan få en best mulig opplevelse av 
fotballkampen/sportsarrangementer. 

T 2 Intervju med personer med kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon, døvblindhet 

Vi vil før T3 gjennomføre intervjuer med enkelt personer. Dette skal fungere som en forberedelse til T3 
(Kvale & Brinkmann, 2015) 

T 3 Arrangere Fokusgruppeintervju 

Vi vil benytte et fokusgruppeintervju (Malterud, 2012) til å skaffe oss innsikt i hva som er utfordringene og 
nærme oss idéer til løsninger. Fokusgruppeintervju er et strukturert gruppeintervju som kan være velegnet 
til å finne forbedringsområder. Intervjuene skal skje ved en samling på Eikholt (prosjektvert) og ha en 
uformell form. Det vil legges til rette for at deltakerne skal snakke sammen og komme med egne tema og 
innspill. Ved at deltakerne diskuterer antar man at det kommer frem en annen type informasjon enn om 
man velger å intervjue deltakerne hver for seg. Fokusgruppene er velegnet til å finne forbedringsområder 
ut ifra deltakernes erfaringer, opplevelser eller hva de savner. Dette kan gi idéer til hva som bør gjøres 
annerledes. 

Delmål 2: Hva trengs av praktisk tilrettelegging for deltagelse som publikum? (T4 - 5) 

Vi vil her benytte oss av brukerinvolvering og aksjonsforskningsmetoder (Bradbury, 2015; RHF 2018). Vi 
lærer gjennom praktiske erfaringer og tester ut det vi avdekker. 

T4 Simulere en publikumssituasjon ved storskjerm og tolking 

Vi trenger å utvikle et sett med løsninger av det [som] foregår på en fotballbane. Vi ser for oss at vi kan 
«tørr-trene» på dette ved å sitte sammen foran en storskjerm og følge noen fotballkamper. Dette blir et 
tiltak som bygger på prinsipper om «learning by doing» (Reese, 2011). Ett av tiltakene som vil inngå i 
eksperimentene er tolking via en haptisk vest som er utviklet i SUITCEYES prosjektet (Smart, User-friendly, 
Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensophere; www.suitceyes.eu). Dette 
handler blant annet om elektriske enheter i tekstiler, som vibrerer eller trykker. Dette er et utrolig sentralt 
og spennende hjelpemiddel som vi kan prøve ut i forbindelse med prosjektet.  Eikholt er involvert i den 
faglige referansegruppen og er en «living lab» for testing av produktene. Vi vet at spillindustrien er begynt å 
levere en god del VR og AR utstyr som også har haptiske løsninger basert på tanken om å gi alle en 
helhetsopplevelse ved å supplere syn og hørsel med stimulering av berøringssanseapparatet. Prosjektet vil 
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utforske om dette kan brukes som kompenserende løsninger og det vil i så fall også kunne sees i et UU 
perspektiv. 

T5 Teste ut tiltakene med å følge fem deltagere som publikum til fem arrangementer 

Vi regner med at hindringene ikke bare er knyttet til det som forgår når man har ankommet på 
fotballbanen og tribunen. Det er en serie av utfordringer fra man bestemmer seg for å reise til en bestemt 
kamp til man faktisk sitter der og kan nyte kampen. Vi mener at den beste måten å skaffe seg informasjon 
om de utfordringene og hindringene som er i løypa fra beslutning til deltakelse gjøres i praksis. Gjennom 
«learning by doing” vil vi utforske hindringer og løsninger på problemstillingen. Vi vil følge fem deltakere 
mens de prøver ut de løsningene vi har kommer frem til under T1–4. 

Delmål 3: Hvordan kan vi styrke den sosiale effekten ved deltagelse som publikum? 

T6 Sosiale arrangement i tilknytning til sportsarrangementene. 

Vi tror at det sosiale aspektet ved deltakelse på arrangementer er en viktig motivasjon og glede ved 
deltakelse. Mange av oss forbinder denne type arrangementer med samvær med andre og det som foregår 
før og etter arrangementet er like viktig som selve arrangementet. Vi vil utforske i prosjektet hvordan vi kan 
legge til rette for å inkludere dette som en del av deltakeropplevelsen. Vi vil i T3 drøfte oss frem til hvordan 
dette kan skje. 

Delmål 4: Utarbeide en «oppskrift» som andre kan bruke for tilrettelegging for deltagelse som publikum. 

T7 utarbeide en rapport og formidle erfaringene til andre (se pkt 2.2 nedenfor) 

1.3 Etiske refleksjoner 

Prosjektets fokus er hvilke tiltak som er effektive for å legge til rette for deltagelse som publikum i sosiale 
kulturelle arrangementer som sport. Det skal ikke samles inn data om prosjektdeltakerne. Fokus og 
datainnsamlingen vil være basert på brukererfaringer, men vil ikke bli knyttet til den enkelte 
prosjektdeltakeren. Ved å holde fast på dette er det ikke noe ved prosjektet som er en trussel mot 
personvernet. De innledende intervjuene i T2 og fokusgruppeintervjuene i T3 vil kun brukes som innsamling 
av kunnskap om temaet. Dette blir notert som momenter til prosjektets T4 og T5 og blir ikke lagret som 
opplysninger knyttet til enkeltpersoner. Det vil bli brukt video som dokumentasjon av del T4 og T5. 
Prosjektdeltakerne vil få anledning til å reservere seg mot dette og også i ettertid vurdere om det som er 
tatt opp er OK å bruke. 

2. Virkning 
Om virkninger og effekter av prosjektet, og kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket 

Kombinert syns- og hørselsfunksjon, døvblindhet, begrenser i ulik grad aktivitetsnivå og hindrer full 
deltagelse i samfunnet (Fletcher & Guthrie, 2013; NKDB, 2017). Tilstanden påvirker sosiale liv, 
kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering i omgivelsene og muligheten for å bevege seg trygt og 
fritt. Det er i flere studier påvist at personer med kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon/døvblindhet, 
er sårbare for ulike typer mental uhelse så som depresjon og angst (Hersh, 2013; Dammeyer, 2014). Frem 
til nå har fysisk aktivitet ofte vært betraktet som en viktig faktor for god helse. Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag (HUNT) – som er en longitudinell populasjonsstudie av helse i Norge viser at også andre 
dagligdagse aktiviteter kan gi god helse, i et helhetlig perspektiv (Cuypers et al., 2011). Forskerne fant 
tydelige sammenhenger mellom helse og deltagelse i kulturlivet. Ved å sammenligne opplysninger om 
deltagelse i kulturelle aktiviteter med helseopplysninger, fant man at alle som konsumerer kultur i en eller 
annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og 



depresjon, sammenlignet med folk som ikke er så opptatt av kultur. Cuypers et al. (2011) mener at dette 
kan bety at kulturaktiviteter bør tas med som en viktig ingrediens når vi jobber for å fremme bedre 
folkehelse. Studien omfatter et bredt kulturbegrep, og deltagerne svarte på spørsmål om alt fra konserterer 
og dugnad til religiøs aktivitet, idrettsarrangementer og utendørsaktiviteter. Det å sitte på en tribune og 
følge med favorittlaget kan altså være sunt. De som ikke selv er utøvere, men aktive i konsertsalen, på 
tribunene eller på dugnad for det lokale koret, scorer faktisk høyest når det gjelder livstilfredshet, og de har 
mindre angst og depresjon.  

2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 

Vi vil i tillegg til sluttrapporten utarbeide en fagrapport og formidle kunnskap og erfaringene til andre. Et 
annet produkt fra prosjektet vil bli en «oppskrift» som andre kan bruke for tilrettelegging for deltagelse 
som publikum for personer med kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon/døvblindhet. Rapporten skal 
suppleres med en video om temaet og de viktigste resultatene. Vi vil samarbeid med stiftelsen VI (en ideell 
stiftelse som skal fremme idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse), samt organisasjonene HLF 
(Hørselshemmedes Landsforbund), Norges Blindeforbund og LSHDB (Landsforbundet for Kombinert Syns- 
og Hørselshemmede/Døvblinde). Vi regner med at våre prosjektdeltakere kan bli gode erfaringskonsulenter 
i forbindelse med spredningen av kunnskapen. 

3. Gjennomføring 
En beskrivelse av prosjektgruppen og prosjektets organisering og styring. 

3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe 

Prosjektledere: Rolf Lund er forsker II ved Eikholt ressurssenter for døvblinde. Han har tidligere hatt ansvar 
for gjennomførte prosjekter støttet av DAM stiftelsen, Norges blindeforbunds forskningsråd og Norges 
Forskningsråd. Medforsker er Cor van der Ljicke som selv har kombinert nedsatt syns- og 
hørselsfunksjon/døvblindhet og er initiativtaker til prosjektet. Han har gode kontakter med brukermiljøer 
som vil bidra med viktig kunnskap i gjennomføringen av prosjektet. Han kommer selv til å være en av 
deltakerne i prosjektet. I prosjektgruppen finnes også Ann-Britt Johansson, forsker/PhD fra Eikholt og 
Audun Brunes, seniorforsker fra NBSPH (Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse).  
Faglige rådgivere er Emilio Jensen Granados som er IKT rådgiver og Cathrine Timm Sundin som er rådgiver 
innen kommunikasjon og tolk, begge fra Eikholt. To pedagoger med erfaring fra idrett og friluftsliv for 
personer med kombinert nedsatt syn og hørsel, Bjørn Henry Christiansen (adjunkt, fordypning 
idrett/friluftsliv) og Per Olav Tveit (lektor idrett) vil delta som prosjektmedarbeidere i prosjektets praktiske 
deler.  

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 

Prosjekteier: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 

Prosjekt-vert: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde 

Prosjektledere: Cor van der Ljicke (medforsker) og Rolf Lund (forsker II/Eikholt) 

Prosjektmedarbeidere: Audun Brunes (forsker II/NBSPH), Emilio Jensen Granados (IKT/Eikholt) og Ann-Britt 
Johansson (forsker/Eikholt), Bjørn Henry Christiansen (pedagog/idrett) og Per Olav Tveit (pedagog/idrett) 

Faglig rådgiver kommunikasjon: Cathrine Timm Sundin (rådgiver og tolk/Eikholt) 

Prosjektdeltakere: Fem personer med kombinert nedsatt syns- og hørselsfunksjon/døvblindhet, hvorav en 
er prosjektlederen. Deltakerne vil bli rekruttert blant motiverte brukere som mottar tjenester fra Eikholt. 
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Prosjektet vil bli styrt administrativt av Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde som vil ha ansvar for 
den praktiske tilretteleggingen, økonomisk styring og dokumentasjon. 

Partnere med interesser i prosjektets resultater: 

• NBSPH (Nasjonal Behandlingstjeneste for Sansetap og Psykisk Helse). 
• Stiftelsen VI (www.stiftelsenvi.no) 
• Norges Blindeforbund 
• HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 
• LSHDB (Landsforbundet for Kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde). 

 

Gantt diagram: Aktiviteter/milepæler  

År  2022    2023    
Aktivitet/kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 

Delmål 1, T1, T2   x x     
Delmål 2, T3, T4, T5    x x    
Delmål 3, T6      x   
Delmål 4, T7       x x 
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