
(HØREAPPARATENE) OPP AV SKUFFA - RAPPORT 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 
Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målsetting for prosjektet/tiltaket 
Få flere til å bruke høreapparat, øke deltakernes selvinnsikt og 
styrke deres individuelle og samfunnsrettete deltakelse. Videre, 
gjennom organisert samvær og dialog deltakerne i mellom, skape 
trygghet og endre fordommer som vi kjenner til mange hørselshemmede 
sliter med - ofte opplevd gjennom tidligere barndom og oppvekst og som 
i dag, har skapt terskler for likefølt yrkes- og arbeidsdeltakelse.Bli kjent med likesinnede, og få mestrings 
følelse. Bli kjent med hva som finnes av hjelpemidler og muligheter. 
 
Målgruppe for prosjektet/tiltaket: 
Personer i yrkesaktiv alder som sliter med å akseptere sin identitet som hørselshemmet ved å ikke bruke sine 
høreapparater. Når de ligger skuffa, kjenner vi til at dette ofte fører til forsterket funksjonshemming og 
betydelig fare for uønskede hørsels utfordringer. 
 
 

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

Kurset ble gjennomført 2-3. november 2018 ved Panorama Quality hotell . 
Det var teleslynge i rommet og det var satt opp bord, slik at alle kunne se hverandre, når noen snakket. Kurset 
var lagt opp med faglig innlegg omkring den målsettingen som er skissert over. Det var lagt stor vekt på 
formell og uformell erfaringsutveksling i grupper, i plenum, og deltagerne seg i mellom og som hadde 
særskilte fellesnevnere som utfordrende og gjenkjennende i egen situasjon.  
Ved at kurset ble gjennomført over 2 dager, med 1 overnatting , ga dette en ønsket effekt i samvær 
sammenhengende. Dette ga muligheten til å snakke med hverandre uformelt og avtale individuelle samtaler 
mellom fagpersoner og deltagere om forhold som berørte personlige forhold.  
 
Kursdeltagerne kom fra ulike steder i det nye fylket- Trøndelag, og de hadde faglig innlegg, individuelle 
samtaler og oppfølgende veiledning i mindre grupper ved 2 audiografer. Der var også 1 spesialpedagog og 1 
arbeids rådgiver med erfaring på hørselsområdet, med på kurset.  
Kurset ble evaluert av deltagerne både muntlig og skriftlig , og det var ønsker om flere tilsvarende kurs.  
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

1-10 
Skriv antallet deltakere 

11 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Planlegging og gjennomføring av kurset. Kontakt opp mot foredragsholdere. Arbeid med å komme i kontakt 
og motivere deltagere til å melde seg på kurs.  
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Vi oppnådde målet. Vi ønsket å bevisstgjøre deltagerne i hva hørselstap kan føre til. Og at bruk av høreapparat 
kan føre til en bedre hverdag og et bedre samspill med andre. Vi ønsket å vise frem hjelpemidler, og ha 



erfaringsutveksling. Vi ønsket at de som er hørselshemmet skal våge å ta sin plass i samfunnet, og delta i 
samfunnet på lik linje med andre.  
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

8 
Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Vet ikke 
 
Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

Inntekter 

Express 30 000 

Andre inntekter 2 724 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 32 724 

Utgifter 

Materiell/utstyr 0 

Reise/opphold 26 908 

Innkjøpte tjenester 3 000 

Andre utgifter 2 816 

Sum 32 724 
 


