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Forord 
Rapporten gir en kronologisk oversikt over hvilke tiltak som er blitt iverksatt og resultatene i 
prosjektet Omsorg på tvers. Prosjektet har hatt som mål å forstå omfanget av hørselshemming 
i innvandrerbefolkningen, spre informasjon om hjelpemidler og tiltak samt å rekruttere 
likepersoner med minoritetsspråklig bekgrunn. Prosjektet har hatt en varighet på fire år og 
omfanget er blitt avgrenset til innvandrere fra Midtøsten og enkelte afrikanske land.  
Prosjektet har vært drevet frem av prosjektleder som har søkt hjelp fra aktører i de nevnte 
miljøer og det offisielle helse-Norge. Det første året var Maren Fallet med som 
prosjektmedarbeider. Takk til Fagsjef Prosjekt i HLF, Steinar Birkeland, for god hjelp og 
støtte. 
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1. Bakgrunn for prsjektet  
 
For fremmedspråklige kan selv relativt små hørselstap ha store konsekvenser.  Vi vet at det er 
en høyere prosentvis andel av hørselshemming blant fremmedspråklige enn blant etniske 
nordmenn, og for disse kan sosial isolasjon bli en dobbel byrde. 

I lys av dette ønsket HLF å utvide arbeidet opp i mot minoritetsbefolkningen i hele Norge, 
med utgangspunkt i samarbeid mellom lokale minoritetsorganisasjoner og HLFs fylkes- og 
lokallag. Hovedfokus i prosjektet var å styrke frivillighet og deltagelse i folkehelsearbeidet 
hos disse gruppene, ved å etablere møteplasser og samhandling mellom HLF og 
minoritetsforeninger på lokalt plan. I tillegg har vi hatt en ambisjon om å høste erfaringer til 
nytte og glede i det videre arbeidet på området. 
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2. Målsetting og målgruppe 
Målet har vært å spre kunnskap om hørselshemmedes utfordringer, rettigheter og muligheter 
blant minoritetsgrupper, og å engasjere frivillige på gjensidig basis. Vi ønsket også å 
engasjere kommunene i den lokale samhandlingen. Et eksempel på dette er at offentlig ansatte 
i mottak, helsevesenet og ellers, som uansett er i kontakt med den aktuelle gruppen, kan 
videreformidle vår likepersontjeneste lokalt. Flyktninger fra krigsherjede land har vist seg å 
representere store utfordringer. Denne gruppen har oftere hørselskader enn ellers i 
befolkningen. Årsaken er som regel hørselskader som et resultat av å ha bli utsatt for sterk 
støypåvirkning relatert til våpenbruk/krigshandlinger. Det kan også være hørselskader etter 
vold og mishandling.  
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3. Prosjektgjennomføring/Metode  

Prosjektet har fulgt planen som skissert i søknaden de først to årene, men endringer i tidsplan 
og prosess ble nødvendig å iverksette løpende underveis. I 2015 ble det klart at prosjektet 
måtte endre fokus og fremgangsmåte. Det som fungerte i det pakistanske miljøet i Oslo viste 
seg ikke å kunne overføres til andre og mindre integrerte grupper. Vi har underveis skiftet 
fokus for å bli synlig og spre budskap om tiltak og hjelpemidler 

Nedenfor følger en kronologisk oversikt over møter, kurs og tiltak som er gjennomført i  
prosjektet: 

 

2014 

 Februar  Informasjonsmøte med HLF Oslo, for både styremedlemmer og likemenn 
som opererer i hovedstaden hvor behovet for likemenn blant minoriteter er stort 
 

 Mars  Møte i Oslo Rådhus med Ola Kvisgaard, leder for Helse og sosialkomiteen, og 
Mertefe Bartinli, politisk leder for den tyrkiske populasjon i Oslo. Mertefe introduserte 
prosjektet ved å invitere oss inn til de aktuelle gruppene. 

 
 Mai  Møte i Sandefjord med representanter for HLF fra Agderfylkene, Buskerud og 

Vestfold. Det ble besluttet at innsatsen skal settes inn i de byene der det er flere større 
invaderergrupper og aktive og engasjerte lag.  Drammen, Horten, Sandefjord og 
Kristiansand ble pekt ut som mål. 

 
 Mai  Møte i HLFs lokaler med Akhenaton de Leon, Daglig leder (OMOD) 

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering. Han redegjorde for hvordan vi best 
kunne komme i kontakt med de forskjellige innvandrergruppene samt at han ville ta 
kontakt med innvandrerrådet som stiller med tolker på noen av våre åpne 
arrangementer. 

 
 Mai  Møte på Gjøvik med HLFs fylkesledere i Hedmark, Oppland og Østfold. Moss 

og Fredrikstad utpekte seg som steder med potensial. 
 

 Mai  Møte i Horten etter invitasjon fra Internasjonal Kvinneforening.  17 kvinner fra 
syv forskjellige ikke-vestlige land var til stede.  Samtlige tok hørselstest og 
konklusjonen var at denne type informasjon er viktig å formidle til minoritetsgrupper, 
som lett faller utenfor pga. språkbarrieren og lite kontakt med etniske nordmenn. 
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 Juni  NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse) ble kontaktet. 
Prosjektets medarbeider ble invitert til et seminar om minoriteters forståelse av egen 
helse. Målet var å lære noe om hvordan vi kan forstå og bruke en slik innsikt i vårt 
arbeid med opplysning og samarbeid til beste for brukerne. 
 

 Juni  Det ble avholdt hørselstesting på Grønland Bazar med HLF Oslo. To audiografer 
ble leid inn og vi testet i alt 37 somaliske unge menn. 
 

 Juni  Informasjon ble sendt til alle HLFs fylkeslag med invitasjon til felles møter. 
 

 August  Den katolske kirke i Oslo og Organisasjonen «Polsk Kulturformidling» ble 
kontaktet for å forsøke å opprette kontakt med øvrighetspersoner i noen av de større 
minoritetsorganisasjonene. Det ble avholdt fem enkeltstående møter i HLF lokalt med 
deltakelse fra prosjektleder. Vi var representert på Kirkens markedsdag med 
informasjonsstand. 

 September Vi sendte  ut invitasjon til alle våre medlemmer med minoritetsbakgrunn i 
Oslo og Akershus til  et mingle/nettverksmøte for å informere om prosjektet.  Det kom 
elleve personer. 

 Oktober  Det ble avviklet et møte med leder av antirasistisk senter hvor vi informerte  
om prosjektet og redegjorde for hvorfor det er så viktig å fokusere på hørselen blant 
unge innvandrere. 

 November  Vi ble invitert til å samarbeide med Mira ressurssenter for 
innvandrerkvinner. Senteret har til et lavterskel tilbud uten påmelding.  Vi holdt et 
foredrag om forebygging av hørselsskader og hadde samtaler med kvinnene på åpen 
dag, i ressurssenterets lokaler i Storgata i Oslo hvor 25 kvinner deltok. 

 Desember  Vi deltok på en nasjonal konferanse om minoritets helse i regi av Abloom 
Vi avholdt dessuten hørselstesting på Mira ressurssenter med hjelp fra HLF Oslo og 
Horten, etter oppfordring fra kvinnene selv; flere av kvinnene som var til stede ved det 
første møte kom tilbake med en ny person.  

2015 
 

 Januar – mars  Oppstart av piktogram-brosjyre, som er vedlagt.  Det viste seg 
nødvendig med en brosjyre som enkelt formidler nødvendig informasjon til de som 
ikke kan lese og skrive, heller ikke på morsmålet. Dette gjelder mange av de eldste 
som ankom Norge i godt voksen alder. Brosjyren ble trykket opp og lagt ut på 
strategiske steder samt at den skal legges ut på HLF sin hjemmeside, i desember 2017 
med hurtiglenken www.hlf.no/fremmedsprakinfo. Distribusjon av brosjyren vil pågå 
kontinuerlig så lenge det er behov. 

http://www.hlf.no/fremmedsprakinfo
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 April – juni  Det er utarbeidet «Kurs for nye høreapparatbrukere».  Dette er et 

nettbasert/utskriftsvennlig lavterskeltilbud til nye høreapparatbrukere. Dette ble 
oversatt til de aktuelle språkgruppene. Det ble besluttet å lage brosjyre med piktogram 
for personer som ikke kan lese eller skrive. På denne måten når vi alle på tvers av 
forskjellige språk samt at det sikrer at de eldre som ikke kan lese, heller ikke morsmål, 
skal kunne få nødvendig informasjon om hvordan man får hjelp.  

 
 Juni  HLFU, vår ungdomsorganisasjon, hadde  sommerleirer i Kristiansand, hvor 

representanter for hele landet var samlet.  De ble behørig informert om dette viktige 
arbeidet og ble oppfordret til å ha fokus på innvandrerungdom i sitt lokalmiljø. 

 August – september  Oversettelsesarbeidet ble iverksatt. Oversettelse ble gjort til 
følgende språk: Urdu, Somali, Polsk,  Serbisk, Engelsk, Vietnamesisk, Afghansk (den 
største [afghanske] dialekten),  Sorani/Kurdisk, Eritreisk/Tigrinja, Nord- og Sør-
Samisk. Oversetterne er i hovedsak likepersoner /tillitsvalgte i HLF samt noen venner 
av lokale foreninger i HLF. Vi vil videreføre oversettelsesarbeidet også etter 
prosjektets slutt om nødvendig. 

 Oktober  Planlegging av konferansen «Stigmatisering og skam forbundet med helse 
og funksjonsnedsettelse».   Det ble utarbeidet et kurs/foredrag  med påfølgende 
gruppearbeid og plenumsdebatt på et heldagsseminar. Målgruppen var folk som jobber 
med minoriteter og likepersonarbeid.  

 November – desember  Prosjektet identifiserte behov for å oversette også til Syrisk, 
og begynte således kartlegging av dette nye miljøet.   

2016 

 Januar – april  Startet planleggingsarbeidet med nettside for fremmedspråklige, hvor 
målet var å lage en egen fane på forsiden til www.hlf.no kalt «Andre språk» med 
hurtiglenken www.hlf.no/fremmedsprakinfo (lanseres i desember 2017). Der skal all 
informasjon prosjektet har utviklet legges ut.  Denne siden vil ikke ha passord eller 
andre bruker restriksjon, slik at den blir åpen for alle. 

 Mars  Konferanse med sosialantropolog Unni Vikan ble gjennomført og ga oss ny 
innsikt i det komplekse og utfordrende landskapet minoritetshelse er. 

 April  Prosjektet deltok på «Kvinnehelse i Nordland – Minoritetskvinner i fokus. 
Fylkesregional helsekonferanse – "Kvinnehelse i Nordland" med fokus på 
minoritetshelse, arrangert av «Kvinnenettverket noor» og Fylkeskommunen.  Her ble 
en ny modell, «Tuuperware party» for kontakt i innvandrermiljøer introdusert. 
Metoden går ut på at en innvandrerkvinner inviterer sine venner og eget nettverk til en 

http://www.hlf.no/
http://www.hlf.no/fremmedsprakinfo
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sammenkomst, hvor det blir orientert om er helse. Ulempen ved denne modellen er at 
flere av de aktuelle gruppene ikke kan invitere kun på kaffe og kake, da det forventes 
noe større oppdekning som koster/krever noe mer. Med på konferansen var kvinnelige 
likepersoner fra tre forskjellige fylker. 

 April  Prosjektet deltok på en konferanse om innvandrerhelse med fokus på 
utfordringer knyttet opp mot kultur og språkbarriere: «Møteplass folkehelse 2016», i 
regi av KS. Innledere var Integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug, 
debattant Shabana Rehman, biskop Sturla Stålsett og statssekretær Astrid Nøkleby 
Heiberg.  Ellers medvirket representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, 
Helse- og omsorgsdepartementet og Frivillighet Norge. 

 November  Prosjektet deltok på Ablooms store konferanse om unge innvandrere og 
funksjonshemming, hvor prosjektleder holdt et foredrag om hørselshemming som 
utfordring for unge fremmedspråklige. Mulige tiltak ble løftet frem. 

 Arbeidet med nettsidene ble ikke ferdig av tekniske årsaker og vi måtte søke om 
ytterligere utsettelse fra ExtraStiftelsen. Søknaden om utsettelse ble innvilget og ny 
dato for sluttrapport satt til 15. november 2017. 

2017 

 Januar: Likepersonkurs for samisktalende i Karasjok. Syv nye likepersoner ble 
sertifisert. 

 November – desember  Implementering av nettside for informasjon på andre språk 
som egen fane på www.hlf.no med hurtiglenken www.hlf.no/fremmedsprakinfo. 
Prosjektet lå i første halvdel av 2017 ligget på is i påvente av at en nyopprettet IT-
stilling i HLF sentralt, som ble besatt i juni 2017.  Den nytilsatte har klargjort siden for 
ferdigstillelse i uke 48. Oversettelse til ytterligere språk vil bli sikret og publisert 
løpende av HLF etter hvert som behov på området identifiseres. 

 
 
 

http://www.hlf.no/
http://www.hlf.no/fremmedsprakinfo
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4. Resultater 
 
I 2012 og 2013 hadde HLF et prosjekt som hadde som formål å få flere likepersoner for 
hørselshemmede med pakistansk bakgrunn. På bakgrunn av de gode resultatene fra dette 
prosjektet ønsket vi å videreføre erfaringene i et tilsvarende prosjekt for flere grupper av 
innvandrere.  Prosjektet ble overtatt av nåværende prosjektleder i 2014. Det første prosjektåret 
ble benyttet til kartlegging av relevante grupper med informasjonsbehov. Gjennom dette 
arbeidet kom vi i kontakt med ressurspersoner hos de ulike gruppene og offentlige 
organisasjoner for innvandrere. Dette ble et prosjektår preget av kartlegging, læring og 
nettverksbygging opp mot følgende aktører: 

 NAKMI - Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse  

 NIFS - Nettverk for Innvandrerhelse i Frivillig Sektor 

 Abloom - For sosial inkludering av barn og unge med nedsatt funksjonsevne 
og deres foreldre med innvandrer bakgrunn 

 OMOD - Organisasjon mot offentlig diskriminering 

 IHSG - Internasjonal helse og sosialgruppe! 

 Mira ressurssenter for innvandrer-kvinner i Oslo 

 Antirasistisk senter  

 Moskeen i Urtegata ved ungdomsgruppa  

 
Det ble ganske tidlig klart at prosjektet måtte endre fokus og fremgangsmåte.  Det som 
fungerte i det pakistanske miljøet i Oslo i det første prosjektet, viste seg ikke å kunne 
overføres til andre og mindre integrerte grupper. 
 
Aki de Leon fra OMOD har gitt oss mange gode tips om hvordan vi kan tilnærme oss de 
forskjellige innvandrersamfunnene som ellers er svært lukket.  Det er ikke alltid like lett og 
formålstjenlig å overføre såkalte tradisjonelle «norske» metoder. Med dette menes metoder vi 
benytter når vi er i kontakt med etnisk norske aktører, hvor tradisjonelle norske 
høflighetsfraser og sosiale referanser og rammer er kjente. 
 
For å vinne frem med vår informasjon har vi benyttet hørselstesting som inngangsbillett, 
sammen med budskapet om hjelp til selvhjelp. Respekten for at innvandrergruppene helst vil 
klare seg selv på egne premisser er avgjørende for å lykkes til en viss grad.  Det er vanskelig å 
vite i hvilken grad vi har lykkes, men gjennomgående har informasjonsarbeidet trigget 
hørselsrelatert dialog, hvilket indikerer at en god bevisstgjøring har funnet sted.  



10 

 

 

 
Sosialantropolog Unni Vikan holdt et foredrag om muslimer, funksjonshemming og kultur, i 
regi av prosjektet og avviklet i Hørselens hus med godt fremmøte blant tillitsvalgte og ansatte 
i HLF. Det ble meget lærerikt og tankevekkende, og utløste en revidering av prosjektets 
metodiske tilnærming. Følgende erkjennelse lå til grunn for dette: Som regel vurderer vi andre 
ut ifra en såkalt etnosentrisk betraktningsmåte, noe som gjør at vi vurderer alt ut fra egen 
kultur og oppfatning av virkeligheten. Med en slik holdning når vi naturligvis ikke frem. 
Fordommene, eller kanskje mer korrekt sagt usikkerheten/redselen, mot sykdom og 
funksjonshemming ligger litt inne i kulturen til en del minoriteter. Usikkerheten eller redselen 
er gjerne grunnet mangel på kunnskap, for eksempel så kan en funksjonshemming bli sett på 
som en form for arvelig straff. Det kan innebære at søsken av en funksjonshemmet person 
også kan ha utfordringer med å bli gift av frykt for at nye barn vil bære med seg 
funksjonshemmingen. Lærdommen av dette ble for oss er at vi kan informere og at 
informasjonen må skje på minoriteters egne arenaer og på egne premisser. 
 
I de muslimske miljøene er det stort sett kvinnene som har ansvaret for omsorgen for barn 
samt pleie og hjelp til gamle og syke. Det ble derfor viktig for oss å få kontakt med kvinnene 
og overlevere vår kunnskap om forebygging og om hjelpeapparatet. 
 
I Horten er det allerede en etablert gruppe for innvandrerkvinner på tvers av nasjonal 
tilhørighet. Her kommer kvinnene sammen over mat og drikke. Matlagingen går på omgang 
og maten er derfor av forskjellig etnisk opphav. Dette forumet er veletablert og et svært 
populært tiltak. I Horten er de forskjellig etniske gruppene ikke så store, slik at samkvem på 
tvers av de forskjellige gruppene har vokst naturlig frem over tid. Til dette forumet ble vi 
invitert av HLF sin lokallagsleder i Horten, som allerede har et godt etablert forhold til disse 
kvinnene. Dette ble et meget positivt møte med god dialog og hørseltesting av alle kvinnene.  
Det var 17 fremmøtte kvinner fra syv forskjellige land. Det kan virke som om grupper med 
mange etnisiteter til stedte skaper en større takhøyde.  Kvinnene kunne fortelle at i store 
grupper med kun en nasjonalitet er det høy grad av sosial kontroll og korreksjon, og dette 
legger bånd på deltagerne. Vi var to kvinner fra prosjektet, hvor den ene er pakistansk og var 
iført tradisjonelt antrekk hvilket vekket tillit og skapte en bro til dialog. Etter at prosjektleders 
sivilstatus, familieforhold og ellers private forhold var avdekket, ble isen brutt og 
kommunikasjonen fikk en rikere karakter enn vi har sett i andre møter. Dette førte til at vår 
informasjon om hørselshelse ble lettere å formidle, og relevante spørsmål om hørselshemming 
kom i retur.  
 
Prosjektets møte med kvinnene på Mira senteret var også positivt, men ikke helt på samme 
måte som i Horten. I Oslo er kvinnene i en annen kontekst: Hver enkelt gruppe er mye større, 
de tilhører samme eller like etniske grupper, disse er mer sammensveiset hver i sær, de har 
mindre behov for impulser utenifra og de utfordrer innpassing av nye personer i gruppen.   
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Vi opplevde I Oslo en moderat interesse for hørselshelse, og ikke noe stort ønske om å bli 
kjent med oss. 

I Horten og på Mira senteret opplevde vi at å dele måltider og egne, personlige historier var 
en suksessfaktor og avgjørende for å vekke troverdighet og tillit. 
 
I forbindelse med Hvert øre teller-aksjonen, som HLF avholder hver forsommer over hele 
landet, hadde vi stand på Grønland Bazar i Oslo. Vi ble raskt oppsøkt av unge somaliske 
menn.  I alt 37 personer ble hørsel testet av to audiografer.  Resultatet viste at samtlige som 
ble målt fikk bemerkninger om hørselen og ca. halvparten ble bedt om å kontakte lege for 
nærmere undersøkelse. Alle kunne fortelle at de hadde vært del av eller i kontakt med 
krigshandlinger i sitt hjemland, noe som også er i tråd med vår kunnskap om hørselen til 
norske militære veteraner. 
 
Vår kontakt med den katolske kirke i Oslo resulterte i kontakt med Polske arbeidsinnvandrere. 
Denne kontakten viste oss at de som har rettigheter i folketrygden kjenner til dette, selv om 
deres hørselsrelaterte kunnskap er like liten som i den etnisk norske befolkningen. 
 
Prosjektet deltok på Ablooms store konferanse om unge innvandrere og funksjonshemming.  
Prosjektleder var invitert til å holde et foredrag om hvorfor hørselshemming er en stor 
utfordring for unge fremmedspråklige. Det er nødvendig å sette fokus på den usynlige 
funksjonshemmingen som er av så avgjørende betydning for unge mennesker. Det ble også 
pekt på hvor vanskelig det er å lære om man ikke hører eller har tilgjengelige hjelpemidler.  
Til stede var representanter for minoritetshelse organisasjoner og offentligsektor. Politiet var 
til stede og kunne fortelle at nedsatt hørsel var lite fokusert på blant annet i 
kriminalforebyggende arbeid og ved pågripelser  
 
Vi sendte ut invitasjon til alle våre medlemmer med minoritetsbakgrunn i Oslo og Akershus 
til et nettverksmøte for å informere om prosjektet.  Det kom elleve personer og de fleste av 
disse har deltatt i vårt oversettelsesarbeid. Det ble forøvrig et hyggelig treff og noe som vi vil 
gjenta. 
 
Vi har iverksatt et oversettelsesarbeid av bruksanvisningen til «Kurs for nye 
høreapparatbrukere». Dette er et basiskurs for nye høreapparatbrukere.  Det er laget av HLF 
Akershus og er godt pedagogisk oppbygget og meget lettfattelig. Dette er så langt blitt 
oversatt til 13 forskjellige språk, hovedsakelig av HLFs egne medlemmer – publisering av det 
som er oversatt finner sted løpende under egen fane på www.hlf.no med hurtiglenken 
www.hlf.no/fremmedsprakinfo som blir publisert i desember 2017. 
 
Vi fant ut at interessen i lokallagene i HLF var liten ift prosjektet.  En av årsakene som ble 
oppgitt var at det var få innvandrere i kommunene og at disse ble godt ivaretatt og sett på som 
individer og ikke som en gruppe. En annen årsak er at HLFs lokallag i stor grad er bundet opp 

http://www.hlf.no/
http://www.hlf.no/fremmedsprakinfo
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av andre oppgaver. Det var således svært vanskelig å skape engasjement hos lokallagene. Det 
som derimot har vist seg enkelt, er å få hjelp av HLFs lag til spredning av 
piktogrambrosjyren. Dette arbeidet videreføres således etter prosjektets avslutning. 
 

Prosjektleder har vært deltager i organisasjonen NIFS – Nettverk for Innvandrerhelse i 
Frivillig Sektor, i regi av Ullevål sykehus. NIFS arrangerer jevnlig møter og alle 
organisasjoner som engasjerer seg i temaet, norske og internasjonale, er medlem i nettverket.  
Hvert møte tar for seg et relevant tema som belyses og debatteres. De organisasjonene som er  
til stede forteller om status fra egen organisasjon. Nettverket fungerer som en 
informasjonsspreder og har vært svært lærerikt å delta i.  Prosjektleder vil således fortsette 
som medlem av nettverket også etter prosjektets avslutning 

Det er som allerede nevnt blitt utarbeidet en enkel brosjyre med informasjon om at det er 
hjelp å få for hørselshemmede og hvor man kan henvende seg. Denne brosyren er laget som et 
piktogram med tanke på dem som ikke kan lese eller skrive, og følger som vedlegg til denne 
rapporten. 

 



13 

 

 

5. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer  
 
Den viktigste lærdommen fra prosjektet, er at det er krevende å informere til så mange 
forskjellige grupper med en stemme. 

Noen av grupperingene, som for eksempel Vietnamesere og Filippinere, er det mer 
utfordrende å komme inn på. Prosjektet har derfor hatt lite kontakt med disse gruppene til 
tross for døråpnere. 

Andre grupper, spesielt på mindre steder, er det lettere å nå frem til da de alt har erfaring med 
å åpne opp for andre etniske innvandrergrupper og generelt sett er mer åpne. 

Prosjektet har generelt erfart at all informasjon som skal bære frukter må leveres med et 
forståelsesbakteppe av den enkelte gruppens kulturbakgrunn. Vi har ellers notert oss at de 
unge, annen generasjon som er født og oppvokst i Norge, har en annen dialogform enn sine 
foreldre, og enklere kan sette seg inn for eksempel problematikken rundt hørselshemming. 

HLF vil fortsette informasjonsarbeidet, også til de ulike språkgruppene gjennom de etablerte 
kanalene, dvs. å videreføre samarbeidet med NIFS og Abloom, som en del av vårt løpende 
informasjonsarbeid. 

Det er for øvrig ikke planlagt noen nye prosjekter eller aktiviteter som videreføring av 
prosjektet. Vi ser uansett at det er tilflytt oss verdifull kunnskap som vi vil overføre til og 
benytte i vårt likepersonsamarbeid, som vi har med de fem største helseorganisasjonene i 
Norge. I dette dette forumet vil kunnskapen komme til nytte og leve videre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Piktogrambrosjyren som omtalt i rapporten, som i desember 2017 blir 
tilgjengelig på www.hlf.no/fremmedsprakinfo. 

http://www.hlf.no/fremmedsprakinfo
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