
MESTRE BEDRE EN HVERDAG SOM YRKESAKTIV 

Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 

 

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målsettingen var todelt: 1) fortsatt mobilisering av personer med nedsatt hørsel og som er 

i arbeid til å få kunnskap slik at de bedre mester en arbeids hverdag. 2) Fortsette den gode 

erfaringsutvekslingen som viser seg å ha stor overføringsverdi. Målgruppen: er fortsatt 

hørselshemmede yrkesaktive i Oslo som er i arbeid, eller som er i ferd med å droppe ut av 

arbeidslivet. Fortsette å skape denne gode møteplassen dette er i ferd med å bli en varig 

møteplass. Det kommer stadig nye ansikter på møtene. Skape enda bedre miljø som gir 

ringvirkninger gjennom "jungeltelegrafen" -her er det godt å møtes, her kjennes det godt 

og det er "normalt" å høre dårlig. Opplever at deltagere trives og kommer igjen. og det er 

viktig at det er tema som er "matnyttig" for deltagerne. 

 

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

gjennomført 

Vi har avholdt tilsammen 9 møter - har økt møte hyppigheten , noe som har gitt gode 

resultater. Folk opplever en kontinuitet som er god og forutsigbar. Det er fast ukedag som 

onsdager. Vi har samarbeidet med et bredt fagmiljø og vårens møter bestod av disse tema: 

"Aksept av hørselstap" v/ psykolog, Hvordan fordele energien gjennom dagen, 

Hjelpemidler på jobb, tilrettelegging på arbeidsplassen, Hørsels habilitering og 

audiopedagogenes arbeid og virke. Høstens møter bestod av disse tema: HLF Briskeby sine 

tilbud til yrkesaktive, viktigheten av forebygge utmattelse, hjelpemidler, tekniske 

hjelpemidler , kombinasjoner på arbeidsplassen. og til sist pårørende, nærpersoner, 

kolleger, venner sin rolle. Vårens møter ble avholdt: 16.1.,27.2.,27.3.,8.5.,12.6. Høstens 

møter ble avholdt: 11.9.,,9.10.,6.11.,og 4.12. 

 

Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 

 

Skriv antallet deltakere 

315 

 

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Lkepersoner og frivillige fra HLF Oslo stod for alle arrangementer. Likepersoner bidrar 

med svar på spørsmål og informasjon om bl.a. rettigheter. Frivillige bidro med bevertning. 

 

Hvilke resultater ble oppnådd? 

Flere deltagere kommer igjen og nye er blitt kjent med hverandre. Flere gir uttrykk for at 

den informasjonen og erfaringsutvekslingen gjør at de blir "tryggere" som hørselshemmet, 

kjenner seg ikke så alene. vet at det er flere i samme båt. Det sosial fellesskapet er utviklet 

http://bl.a/


til å bli et godt sted å være, folk går igjen med fornyet "krefter" og styrke til å møte 

dagliglivets utfordringer. Noen har faktisk utviklet et vennskap og møtes privat utenom 

disse samlings punktene. 

 

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 (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter) 

Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

INNTEKTER  

Express 30 000 

Andre inntekter 15 000 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 45 000 

UTGIFTER  

Materiell/utstyr 5 050 

Reise/opphold 0 

Innkjøpte tjenester 39 500 

Andre utgifter 450 

Sum 45 000 

Kommentarer til regnskapet 

Fagmiljøet som representerer stor profesjonalitet gjør at møtene blir av god kvalitet, som 

igjen gir godt renommé for arbeidet. Derfor satser vi fortsatt på gode, profesjonelle 

fagpersoner som virkelig brenner for saken og som ønsker å bruke denne arena for å 

formidle kunnskap av faglig karakter. 
 


