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Forord 

Denne sluttrapporten gjør rede for det 1-årige helseprosjektet «Å leve med tinnitus» som 

HLFU gjennomførte i 2019. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam med midler og 

målgruppen var unge og unge voksne mellom 13 og 35 år med tinnitus. Prosjektet hadde 

som mål å gjennomføre to samlinger med fokus på det å mentalt mestre en hverdag med 

tinnitus, samt hvordan man kan takle både fysiske og psykiske plager knyttet til tinnitus. 

Samlingene var rettet mot unge og unge vokse mellom 13 og 35 år i alle typer livssituasjoner 

med fokus på faglig innhold, å ha det hyggelig sammen og dele erfaringer, samt vise at man 

ikke er alene om å ha tinnitus.  

 

Et godt og engasjerende faglig innhold har vært helt avgjørende for å kunne gi deltakerne 

utbytte av samlingene. Her har vi hatt god hjelp kursholder Stein Thomassen, som har brukt 

mye tid på å fordype seg i problemstillinger knyttet til tinnitus, da han selv også har dette. 

Thomassen har fått opplæring i TRT-behandling av professor og nevroforsker Pawel 

Jastreboff, har gjennomgått tinnitus-kurs ved Örebro Universitet, har skrevet bok om 

tinnitus, og holder både kurs og foredrag om mestring av tinnitus og nedsatt lydtoleranse – 

samt andre hørselstemaer. Tusen takk for at du stilte opp.  

 

En stor takk også til HLFUs sentralstyre som utgjorde prosjektgruppen, deltakerne på 

samlingene som var positive og engasjerte og til Stiftelsen Dam som valgte å støtte dette 

prosjektet.  

 

God lesning!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammendrag 
 
Målet med "Å leve med tinnitus" var å gjennomføre to samlinger med fokus på tinnitus og 

hvordan unge mennesker med tinnitus kan takle hverdagen knyttet til dette. Samlingene var 

åpne for alle mellom 13 til 35 år som var interessert i problemstillinger knyttet til tinnitus.  

HLFU får mye tilbakemeldinger og spørsmål rundt belastninger knyttet til tinnitus. For å 

mestre tinnitus, er det viktig at personen har kunnskap om hva tinnitus er, hvordan tinnitus 

oppstår og hvilke mekanismer som har innvirkning på tinnitus.  Kunnskap om tinnitus kan 

være avgjørende for personers myndiggjøring i forhold til livsmestring og kan være veldig 

nyttig i rehabilitering. I HLFU opplever vi at mange unge sliter med tinnitus og hvordan man 

skal takle plagene. De opplever å være ensomhet, og noen har så store problemer at de ikke 

klarer å fungere i det daglige. Våre medlemmer savner møteplasser med fokus på mestring, 

erfaringsutveksling og gode råd. Vi ønsket derfor å utvikle et opplegg som fremmer 

myndiggjøring og mestring hos unge med tinnitus. 

 

I forhold til målet om avholdelse av to samlinger har vi nådd dette målet med greit oppmøte, 

selv om vi kunne hatt plass til flere. Like viktig som å arrangere disse samlingene var 

innholdet i samlingene. Her kan HLFU konkret benytte seg av den metodikken som vi har 

prøvd ut på samlingene med faglig innhold, diskusjoner og sosialt samvær. 

Vi ønsket at innholdet skulle gi deltakerne relevante verktøy slik at de lettere kan takle 

utfordringer i hverdagen. Evalueringene fra samlingen viser i store trekk at de har vært 

nyttige. 

 

Første samling skulle opprinnelig avholdes i Oslo i mai 2019. Grunnet liten arbeidskapasitet i 

denne perioden både for prosjektleder og prosjektgruppe, samt at det tok lengre tid enn 

forventet å booke foredragsholder, ble det besluttet å flytte denne samlingen til september 

2019. Samling nummer to i Trondheim var planlagt i august 2019. Grunnet flyttingen av 

samling en til september påvirket dette også den planlagte avholdelsen av samling to. 

Samlingen to ble derfor flyttet til oktober 2019.  Kursholder Stein Thomassen ble booket inn 

på begge samlingene. 

 

Invitasjoner til samlingene ble sendt ut på mail til alle HLFUs medlemmer, samt promotert på 

ulike samlinger sentralt og lokalt, på vår nettside og Facebookside.  Deltakerne på 

samlingene fikk faglig påfyll fra foredragsholderne og fikk mulighet til å delta i ulike 

tankeøvelser, gruppearbeid og komme med innspill underveis. Samlingene inneholdt også 

erfaringsutveksling, evaluering, mingling og mat. 

 

Utdrag fra evalueringene sier dette: «Informativt og godt faglig forankret», «Fint å treffe 

andre i samme sitasjon, samt bli bedre kjent med HLFU», «Veldig mye gode tips og 

forklaringer. Trenger nok noe tid på å fordøye stoffet, men en god start» 

 



 

Evalueringene viser at flere fikk gode tips og forklaringer på hva tinnitus er og hvordan det 

påvirker deg. Flere trekker frem at lærdommen fra samlingene er noe de i stor grad kan ha 

nytte av i hverdagen. Samtidig ser vi av evalueringene at man har fått veldig mye ut av å 

møte andre i samme situasjon. Om vi skal trekke frem noe som kunne vært forbedret, ser vi 

at det kanskje ble vel mye informasjon for enkelte og at man kanskje kunne ha hatt nytte av 

å dele opp stoffet over flere ganger.  

 

Vi føler vi har lykkes godt med prosjektet. Mange unge med tinnitus sliter med både psykiske 

og fysiske plager og vi har klart å tilby disse en arena der man har møtt likesinnede, diskutert 

og fått faglig påfyll. Vi ser også at behovet for disse gruppene fortsatt er stort og at vi bør ha 

et større fokus på tinnitus blant unge. Deltakernes tilbakemeldinger viser at de har hatt 

utbytte av samlingene og at de ønsker mer av dette i fremtiden.  
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Kap 1. Bakgrunn for prosjektet  
 
I prosjektet «Å leve med tinnitus» ønsket vi å sette fokus på og fremme kunnskap om 

tinnitus blant unge og samtidig tilby en arena der unge med tinnitus kunne møte dele 

erfaringer med hverandre.   

 

Tilfeller av tinnitus (øresus) som følge av støy er høy i befolkningen og HLFU hører stadig om 

medlemmer som sliter med tinnitus. Mange klarer å takle tinnitusen. Imidlertid kan noen 

synes at det er plagsomt og for et lite mindretall kan det være vanskelig å være i jobb, 

studere eller fungere i det daglige. Tinnitus defineres som opplevelse av lyd som 

utelukkende kommer fra aktivitet i nervesystemet og som ikke er relatert til noen form for 

eksterne stimuli. Tinnitus er også den symptomlidelsen vi opplever som gjør størst inntrykk 

på ungdom siden skaden kan oppstå plutselig og tanken på å få tinnitus oppleves som svært 

ubehagelig. Tinnitus kjennetegnes ved at det er en lyd bare du selv hører. Mange beskriver 

tinnitus som en brusende, pipende, susende, ringende, hviskende eller hylende 

lydopplevelse. Lyden kan oppfattes i ett av ørene, i begge ører eller inne i hodet, og kan 

være kontinuerlig eller komme av og til. For mange forsvinner lyden etter en stund, for noen 

blir lyden så plagsom at det går utover helsen. 

 

Tilstanden er ikke en sykdom, men et symptom på at samarbeidet med øret og sentrale 

funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør. Noen har tinnituslyder i korte 

perioder, mens andre opplever tinnituslyder konstant. Akutt tinnitus defineres som perioden 

fra tinnitus oppstår og cirka 3 måneder frem i tid. Tinnitus som har vart lengre enn 3 til 6 

måneder omtales som vedvarende tinnitus. Mange kan dessuten ha hatt ikke-plagsom/lite 

plagsom tinnitus i lang tid, men plutselig oppleve mer plagsom tinnitus. 

Tinnitus kan være av en slik karakter at det svekker livskvaliteten til en person og 

kontinuerlig tinnitus kan i verste fall gi følgesymptomer som gir yrkes- og funksjonshemming. 

Epidemiologiske undersøkelser fra en rekke land viser at 2 – 3 % av de med tinnitus utvikler 

så store plager at det hemmer den sosiale og yrkesmessige utfoldelsen, og tilstanden har 

også for enkelte medført depresjoner med selvmordstanker. Overføres tallene til Norge, vil 

det være ca 6000 til 7000 unge mennesker som i sin daglige aktivitet hemmes av tinnitus. 

Tilstanden vil ofte føre til lange sykemeldingsperioder, og til delvis eller hel 

førtidspensjonering.   

 

For å mestre tinnitus, er det viktig at personen har kunnskap om hva tinnitus er, hvordan 

tinnitus oppstår og hvilke mekanismer som har innvirkning på tinnitus.  Kunnskap om 

tinnitus kan være avgjørende for personers myndiggjøring i forhold til livsmestring og kan 

være veldig nyttig i rehabilitering.  

 

I HLFU opplever vi at mange unge sliter med tinnitus og hvordan man skal takle plagene. De 

opplever å være ensomhet, og noen har så store problemer at de ikke klarer å fungere i det 
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daglige. Våre medlemmer savner møteplasser med fokus på mestring, erfaringsutveksling og 

gode råd. Vi ønsket derfor å utvikle et opplegg som fremmet myndiggjøring og mestring hos 

unge med tinnitus. Det langsiktige målet vil være at dette kan bli et fast tilbud fra HLFU og 

våre lokallag. Vår erfaring er at det ikke finnes sosiale nettverk for unge med tinnitus, og de 

tilbudene for som finnes for målgruppen er primært knyttet opp til helsevesenet. Vi mener 

at frivillige sosiale nettverk, som dette prosjektet bygger opp, vil kunne dekke andre behov 

enn den helsevesenet dekker. HLFU ser det som en viktig oppgave å bidra til at ungdom med 

hørselshemming kan bygge og utvikle sosiale nettverk til tross for sine 

kommunikasjonshindringer og at de kan lære nødvendige metoder for å mestre 

hørselshemmingen, i dette tilfellet tinnitus, på en slik måte at dens negative betydning for 

det sosiale livet og mulighetene for nettverksbygging blir minimert. 

 
 

HLFU søkte med bakgrunn i dette Stiftelsen Dam om midler til å utvikle to samlinger for å 

øke kunnskapen til ungdommer og unge voksne knyttet til hørselshemming i et forum hvor 

man kan føle seg trygg, og gjennom deling med likesinnede får styrket sin selvtillit.  

 
HLFU ønsket å bruke fagpersoner med god kompetanse på feltet, kombinert med frivillig 
innsats fra vår medlemsmasse. Samlingene ble bygget opp med foredrag, praktiske øvelser 
og erfaringsutveksling.  
 
Samlingene hadde som grunnleggende mål å:  

• Mestre tinnitus – få en bedre hverdag og livskvalitet 

• Gi informasjon, tips og råd 

• Møte andre i samme situasjon, erfaringsutveksling, sosialt samvær   

For å øke tilgjengeligheten var samlingene et gratis tilbud der kostnader til transport og 

eventuell overnatting ble dekket. 

 

Prosjektet det her ble søkt om midler til var et ekstraordinært tiltak som falt utenfor vår og 

HLFs ordinære virksomhet. HLFU hadde ikke ressurser til å gjennomføre et slikt omfattende 

tiltak uten eksterne ressurser, og prosjektet ble finansiert av Stiftelsen Dam.  
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Prosjektets opprinnelige fremdriftsplan var som følger;  
 

Januar 2019 Danne prosjektgruppe. Booke lokaler for samlingene og 
avklare datoer. Kartlegge behov og finne aktuelle 
foredragsholdere.  

Februar/ mars 2019 Utvikle overordnet program og innhold i samarbeid med 
bidragsytere. Utvikle invitasjon og promoteringsmateriale.  

April 2019 Sende ut invitasjoner og spre informasjon om samling i Oslo.  

Mai 2019 Samling i Oslo.   

Juni 2019 Sende ut invitasjoner og spre informasjon om samling i 
Trondheim.  Evaluering ut til deltakere på første samling.  

August 2019  Samling i Trondheim.   

September  2019 Evalueringer ut til deltakere på samling to.  

November/desember 
2019 

Sluttevaluering og – rapport.  

 
 
 
 
 
Kap 2. Målsetting og målgruppe 
 
Målet med prosjektet var å bidra til økt livskvalitet hos ungdom og unge voksne (13 til 35 år) 

gjennom to identiske samlinger, en i Oslo og en i Trondheim.  Samlingene skulle være en 

miks av faglig og sosialt innhold med tilhørende program, og fokus skulle ligge på å mestre 

tinnitus og samtidig få møte andre i lignende situasjoner. Vi ønsket også å invitere inn våre 

tillitsvalgte og andre interesserte i lokallagene for å øke kunnskapen rundt temaet.  

Prosjektets målgruppe var hørselshemmede i alderen 13 til 35 år. Vi ønsket her å nå ut til 

hele medlemsmassen i HLFU, samt til andre unge med tinnitus utenfor organisasjonen. 

Målet var 15 deltakere per samling.  

Videre ønsket man at prosjektet skulle gi muligheter for samarbeid med andre aktører. Vi 

ønsket blant annet å dele erfaringer med Briskeby Videregående skole som også jobber med 

samme tematikken. De arbeider med samme aldergruppe som prosjektet omfatter, og deler 

flere av de samme utfordringene. Briskeby stilte seg positive til erfaringsutveksling i 

forbindelse med prosjektet. Dette ville også kunne bidra positivt på rekrutteringen av 

frivillige til HLFU, men viktigst av alt: kunne bidra til å øke livskvaliteten til unge med tinnitus 

som i dag ikke er en del av HLFU.  
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Kap 3. Prosjektgjennomføring/Metode  

HLFUs administrasjon og styre sto som ansvarlig for prosjektet, og utgjorde prosjektgruppen 

og prosjektledelsen. HLFUs ungdomskonsulent hadde det overordnede ansvaret for 

gjennomføringen med føringer fra HLFUs sentralstyre. Vi knyttet også til oss ressurspersoner 

i lokallagene som var til hjelp i forbindelse med promotering og informasjon om prosjektet. 

I opprinnelig fremdriftsplan skulle første samling i Oslo avholdes i mai 2019. Grunnet at store 

deler av prosjektgruppen hadde liten arbeidskapasitet i denne perioden, ble det besluttet å 

legge samlingene til høsten, da man hadde bedre tid til forberedelse. Alle i prosjektgruppen, 

utenom ansatt ungdomskonsulent, er frivillige. Dette påvirket arbeidskapasiteten og 

tidspunktene for når det passe å avholde samlinger.  

Første samling ble lagt til Brynseng i Oslo 24. 

september og andre samling ble lagt til 

Scandic Nidelven i Trondheim den 19. 

oktober. Begge samlingene var identiske i 

innhold og form. Det var satt av 15 plasser 

på hver samling. I Oslo var det ni deltakere 

og i Trondheim åtte deltakere. Samlingen i 

Oslo ble lagt til HLFs lokaler, som er 

tilrettelagt for hørselshemmede med 

teleslynge. Møterommet på Scandic 

Nidelven var også tilrettelagt for 

hørselshemmede med teleslynge. Vi fikk dessverre ikke tak i 

skrivetolker til samlingene da NAV ikke hadde noen tilgjengelige på 

disse datoene, men kursholder hadde med seg en automatisk skrivetolk som fungerte veldig 

bra.  

I henhold til prosjektsøknad ville vi bruke fagpersoner med god kompetanse på feltet, 

kombinert med frivillig innsats fra vår medlemsmasse. I forhold til fagpersoner så hadde vi 

sett oss ut blant annet inspirator Christian Røsaker og psykolog Katharine C. Williams som 

har kompetanse innen psykososial mestring av hørselstap. Ingen av disse hadde mulighet til 

å holde kursene på samme datoer. Prosjektgruppen innledet derfor et samarbeid med 

kursholder Stein Thomassen, og han utviklet et opplegg til begge samlingene. Thommassen 

har fått opplæring i TRT-behandling av professor og nevroforsker Pawel Jastreboff, har 

gjennomgått tinnitus-kurs ved Örebro Universitet, har skrevet bok om tinnitus, og holder 

både kurs og foredrag om mestring av tinnitus og nedsatt lydtoleranse – samt andre 

hørselstemaer.  

Invitasjoner til samlingene ble sendt ut ble sendt ut på mail HLFUs medlemmer i juni og 

august, samt promotert på ulike samlinger både sentralt og lokalt, på vår nettside og 

Facebookside.   

Fra samling en i Oslo.  
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Samlingene hadde en varighet på 3,5 timer pluss matpause og ble åpnet av en kort 

introduksjon av HLFU og hverandre. Thomassen ga videre en grundig innføring i grunner til 

at tinnitus oppstår og hva det er, hvordan få hjelp og bli kvitt tinnitusplager, stressmestring, 

avspenning, fysisk aktivitet, mestringsstrategier og endring av tankemønster. Det var åpent 

for spørsmål og erfaringsutveksling underveis og det ble på begge samlingene en god dialog 

mellom foredragsholder og deltakere. Thomassen var også tilgjengelig i pausene med å 

besvare spørsmål. Tidsskjema sprakk noe, da det også var mye innspill, diskusjon og 

spørsmål underveis i foredragene. Vi kjøpte også inn Thomassen sin bok «Selvhjelp med 

Tinnitus», som alle deltakerne fikk et eksemplar av. Deltakerne fikk mulighet til å evaluere på 

samlingen og de fikk også mulighet til å evaluere effekten noen måneder senere.  

HLFUs sentralstyre og prosjektgruppen hadde i desember en egen evaluering av prosjektet 

og la en videre strategi for arbeidet med tinnitus i HLFU.  

 

Fra samling to i Trondheim 

                    

Kap 4. Resultater, vurdering av effektmål og resultatvurdering 

4.1 Resultater, vurdering av effektmål og resultatvurdering  

Målet med dette prosjektet var å avholde samlinger for unge med tinnitus. I forhold til målet 

i prosjektsøknaden, så har vi nådd dette, selv om vi måtte gjøre om på den opprinnelige 

fremdriftsplanen. Det er vanskelig å si om dette har påvirket antall deltakere. Opprinnelig 

skulle begge være helgesamlinger, men den første samlingen i Oslo måtte vi legge til en 

tirsdag. Ut fra hva som er vanlig oppmøte på samlinger i HLFU så var det et greit oppmøte på 
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samlingen, så vi tror ikke dette har hatt noen betydning, selv om vi gjerne skulle fylt opp alle 

plassene. Vi hadde også flere påmeldte som enten måtte melde avbud eller ikke dukket opp.   

Prosjektgruppen fornøyd med forarbeidet og jobben som er lagt ned i å avholde disse 

samlingene. Vi har hatt en positiv og dyktig foredragsholder som har stilt opp og dyktige 

frivillige i prosjektgruppen som har satt av tid til å arrangere samlingene.  

Vi har fått erfare at det kreves mye jobb for å forberede denne typen samlinger og at man 

har et ansvar for at deltakerne føler seg ivaretatt. Man må sette av tid til å kunne være med 

å arrangere og man må følge opp underveis i samlingene.  I tillegg til erfaringer i forhold til å 

arrangere samlinger, har hele prosjektgruppen tilegnet seg mye god kunnskap om tinnitus.  

Dette er verdifull kunnskap å ha med seg når man jobber for og med personer som er plaget 

av tinnitus. Prosjektgruppen besto også av personer som selv har tinnitus og man kan bruke 

denne informasjonen, på lik linje som deltakerne, og samtidige være en ressurs for HLFU når 

det kommer til utfordringer knyttet til temaet. Deler av HLFUs sentralstyre, som ikke har 

sittet i prosjektgruppen, har også deltatt på samlingene for å tilegne seg kunnskap. 

Eksempelvis har prosjektet vist oss at vi bør fokusere mer på unge tinnitus. Dette er kanskje 

den mest utbredte hørselsrelaterte plagen hos unge mennesker, men den minste 

representerte i organisasjonen. Dette vil vi jobbe enda mer med i HLFU for å sette søkelyset 

på.  

Like viktig som å arrangere disse samlingene var innholdet i samlingene. Vi ønsket at 

innholdet skulle gi deltakerne relevante verktøy slik at de lettere kan håndtere utfordringer i 

hverdagen. Vi la opp til at deltakerne kunne komme med innspill i forkant av samlingene på 

hva man ønsket å fokusere på. Det kom ikke inn noe innspill i forkant, men når vi snakket 

med deltakerne på samlingene så viste det seg at de hadde behov for all den informasjonen 

de kunne få og at de ikke klarte å trekke frem noe spesielt. Evalueringene fra samlingene 

viser i store trekk at de har vært veldig nyttige. Flere trekker frem at lærdommen fra 

samlingene er noe de i stor grad kan ha nytte av i hverdagen. Samtidig ser vi av 

evalueringene at man har fått veldig mye ut av å møte andre i samme situasjon. En mulig 

oppfølging på dette kan være prosjekter på nettverksbygging og/eller møteplasser eventuelt 

et prosjekt som dreier seg om møteplasser i sosiale medier. Om vi skal trekke frem noe som 

kunne vært forbedret, ser vi at vi kanskje kunne ha satt av enda mer tid per samling. Temaet 

tinnitus er ganske innholdsrikt og foredragsholder hadde tilpasset seg til den tiden som han 

fikk til rådighet. Vi ser i etterkant at vi muligens kunne ha delt opp samlingene og utvidet 

tiden, men igjen ville man måtte se dette opp mot hvor mye tid deltakere og prosjektgruppe 

kan sette av.  

Et utdrag fra evalueringene på samlingene sier dette om innholdet:  

«Informativt og godt faglig forankret»,  

 

«Fint å treffe andre i samme sitasjon, samt bli bedre kjent med HLFU»,  
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«Veldig mye gode tips og forklaringer. Trenger nok noe tid på å fordøye stoffet, men en god 

start» 

 

«Thomassen er flik til å forelese, men vi kunne hatt bedre tid. Spesielt interessant å få en 

forklaring på hva tinnitus er og hvordan det kan oppstå» 

 

«Bra at vi fikk muligheten til å dele erfaringer i plenum, viser at man ikke er alene om dette»  

«Flott at HLFU fokuserer på dette. Har vært altfor lite. Tips til fremtiden!»  

Veldig få har besvart evalueringen som ble sendt ut i ettertid, og det gir oss et dårligere bilde 

på om man har hatt nytte av samlingene i et lengre perspektiv. Men av de som har svart 

trekker de frem at det hjelper å hente frem mestringsteknikker som kurset tok opp, samt at 

det kan hjelpe å tenke på at man ikke er alene om å ha disse plagene. I ettertid har 

prosjektgruppen også snakket med deltakerne på andre HLFU arrangementer, og vi har fått 

veldig mye positiv tilbakemelding. Men det ble også trukket frem her at man skulle ønske at 

man hadde hatt mer noe mer tid.  

Vi ser altså at samlingene i stor grad har vært nyttige for deltakerne, men vi skulle gjerne 

visst enda mer om langtidsvirkningen av samlingene. Selv prosjektet nå er slutt ønsker vi å 

holde tak i dette og gjøre noen intervjuer med noen av deltakerne for å se på om dette er et 

opplegg vi bør fortsette med. Disse intervjuene er tenkt publisert i anonymisert form på vår 

nettside, og vil vise hvilken nytte prosjektet har hatt. Metodisk har vi erfart at samlinger av 

denne typen med foredrag, gruppeoppgaver/diskusjoner og sosialt samvær fungerer veldig 

fint når man skal møte mange forskjellige behov samtidig med begrenset tid. Denne typen 

miks kan ha overføringsverdi til andre grupper og andre temaer, herunder for eksempel 

elever ved Briskeby vgs.  

4. 2 Økonomien i prosjektet  

Prosjektet går med et overskudd på 51 419 kr. Dette henger sammen med at vi i 

budsjetteringen har tatt høyde for et større antall deltakere enn de som faktisk deltok på 

samlingene, samtidig som at samlingene var åpne for deltakere fra hele landet.  Dette slår ut 

i mindre reisekostnader, overnatting og matkostander. Noen deltakere har heller ikke levert 

reiseregning. Det er alltid vanskelig å anslå antall deltakere da dette ofte er varierende i 

HLFU-sammenheng.  

Kap 5. Oppsummering med konklusjon og videre planer 

Prosjektgruppen og HLFUs sentralstyre mener at man har lykkes godt med prosjektet. 

Deltakerne på samlingene som sliter med tinnitus har fått muligheten til å få en større 

forståelse av temaet og større innsikt i egen situasjon. Vi har klart å tilby disse en arena der 

man har møtt likesinnede, diskutert og fått faglig påfyll. Vi ser også at behovet for disse 
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gruppene fortsatt er stort og at vi må jobbe videre for å bedre hverdagen for unge med 

tinnitus.   

Deltakernes tilbakemeldinger viser at de har hatt utbytte av samlingene og at de ønsker mer 

av dette i fremtiden. HLFU vil konkret benytte seg av den metodikken som vi har prøvd ut på 

samlingene med faglig innhold, diskusjoner og sosialt samvær. Det er per i dag mye av denne 

typen metodiske elementer på HLFUs arrangementer, men vi ser at vi kan rendyrke dette og 

fortsette med fokus på ulike typer hørselsutfordringer, spesielt faglig, på ulike 

arrangementer. Om vi har menneskelig og økonomiske ressurser nok, kan det også bli 

aktuelt å følge opp prosjektsamlingene med egne samlinger. Det er mulig at prosjektet kan gi 

grobunn til en årlig samling arrangert av HLFU sentralt der man fokuserer på 

problemstillingene som blir tatt opp i prosjektet eller at lokallagene kan arrangere mindre 

samlinger i sine fylker. HLFU erfarer at flesteparten av de som deltar på våre 

prosjektsamlinger er frivillige i våre lokallag, samt andre medlemmer av HLFU. Forekomsten 

av tinnitus i den yngre befolkningen er høy og vi har her en jobb å gjøre med å nå ut med 

informasjon til andre utenfor organisasjonen.  

Prosjektgruppen tar med seg et faglig stort utbytte fra prosjektet innen planlegging, 

organisering og økonomistyring, samt det faglige innholdet på samlingene. Alle som har 

jobbet med prosjektet har også fått en bredere innsikt i temaet tinnitus, noe som gagner 

HLFU som organisasjon.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


