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Prosjekttittel: Nettjenester for eldre med hørselshemming 

Søkerorganisasjon: HLF – Hørselshemmedes Landsforbund 

Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun 

 

 

1. Soliditet 

 

1.1 Bakgrunn for prosjekt/tiltak 

 I HLF erfarer vi at mange av våre medlemmer stenger seg inne i pandemien og er lite aktive sosialt. 

Mange føler seg isolerte ettersom kurs- og aktivitetstilbudene er borte, og man har mistet de sosiale 

treffpunktene et medlemskap i et av HLFs mange lokallag gir. Tilbaketrekning og isolasjon er 

dessverre et hyppig forekommende problem blant hørselshemmede. Sammen med tapsfølelsen 

over å ha mistet store deler av hørselen, fører denne isolasjonen mange inn i nedstemthet og i 

verste fall depresjoner. Det er derfor viktigere enn på lenge å tilrettelegge for aktiviteter digitalt. 

En av de store utfordringene når hørselshemmede mister sine arenaer er mangelen på opplæring og 

mestring av eget hørselstap. Dette være seg hjelp til å rense eller bytte batterier på høreapparater, 

eller selvhjelp gjennom møtet med andre hørselshemmede i samme situasjon. 

I dette prosjektet ønsker HLF å hjelpe av sine medlemmer samt øvrig del av den norske befolkning 

gjennom å formidle kunnskap om diagnosegruppene tinnitus, mènières, høreapparatbrukere og CI, 

dette som et virkemiddel til å opprettholde og skape sosial kontakter og nettverk gjennom den 

pågående pandemien. 

Dette vil foregå i form av en nettjeneste hvor man vil få en kort og systematisk opplæring om de 

ulike hørselsdiagnosene samt en spørsmålsgjennomgang. 

HLFs har gjennom tidligere deltagelse i prosjektet «utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for 

sosial kontakt» støttet av Helsedirektoratet i 2015, god erfaring med opplæring på ulike digitale 

flater. Prosjektet vil ha som mål å overføre deler av disse erfaringene slik at filmene prosjektet lager 

og distribuerer vil bidra til å øke hørselshemmedes livskvalitet og mestringsevne. 

Vi opplevde i det omtalte prosjektet at målgruppen fikk en vesentlig lavere terskel til sosial kontakt 

etter endt opplæring. HLF ønsker med det nye prosjektet som her beskrives også å bremse 

fremmedgjøringen mange eldre føler i en verden hvor takten på digitalisering av tjenester og tilbud 

øker. 

 

1.2 Aktivitet/tiltak/metode 

1.2.1 Beskrivelse av tiltak/aktivitet 

Prosjektets hovedmål er å utvikle en nettjeneste for aldersgruppen over 65 år, der man kan få økt 

kunnskap og informasjon om diagnosegruppene tinnitus, mènières, høreapparatbrukere og CI. 

Prosjektet vil ha oppstart i mai 2021 og ha varighet på ett år. Prosjektgruppen i HLF har avklart et 

samarbeid med HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (HLF RUT) når det kommer til 

utformingen og innholdsproduksjon av nettjenesten/e-læringen. HLF Briskeby rehabilitering og 

utadrettede tjenester as er en ideell virksomhet som eies av HLF og er en del av et 
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kompetansesenter for unge og voksne med hørselsrelaterte utfordringer. De tilbyr kurs, veiledning 

og rehabilitering til personer med nedsatt hørsel, tinnitus, ménières, balanseutfordringer og CI.  

Et samarbeid her vil kvalitetssikre innholdet, samt sikre at formatet blir utformet i tråd med 

universell utforming. Det skal produseres en kort film på ca tre til fire minutter innenfor hver 

diagnosegruppe. Filmene skal inneholde faglig innhold om diagnose, samt informasjon om hvordan 

man best skal kunne håndtere diagnose og hvor man kan få hjelp til dette. Her vil det også henvises 

til HLF RUTs tjenester. I etterkant av hver film vil det legges opp til en e-læring der bruker besvarer 

ulike spørsmål fra filmene. Filmene og e-læringen vil sammen utgjøre nettjenesten.  

Følgende hovedelementer er sentrale;  

Diagnosegruppe Hovedelementer i 

film og e-læring 

Tidsbruk(produksjon 

av film og e-læring) 

Målgruppe 

Tinnitus Hva er tinnitus, 

hvordan leve med 

tinnitus, hvilke 

behandlinger finnes, 

likepersonordning, 

RUT 

Ca 50 timer Hovedmålgruppe er 

personer over 65 år. 

Tjenesten er åpen og 

tilgjengelig for alle.  

Ménières Hva er Ménières, 

hvordan leve med 

Ménières, hvilke 

behandlinger finnes, 

likepersonordning, 

RUT 

Ca 50 timer Hovedmålgruppe er 

personer over 65 år. 

Tjenesten er åpen og 

tilgjengelig for alle. 

Høreapparat Bruk og stell av 

høreapparat, 

rettigheter, NAV, 

likepersonordning, 

RUT 

Ca 50 timer Hovedmålgruppe er 

personer over 65 år. 

Tjenesten er åpen og 

tilgjengelig for alle. 

CI Hva er CI, hvem kan få 

CI og hvordan går man 

frem for å få CI, 

rettigheter, 

likepersontilbud RUT 

Ca 50 timer Hovedmålgruppe er 

personer over 65 år. 

Tjenesten er åpen og 

tilgjengelig for alle. 

 

 

Gjennom bruk av denne metoden vurderer vi at målgruppen kan lettere påvirke sin egen 

læringsprosess og være aktive i den når de selv ønsker. Vi sikrer at det finnes et tilbud der man blir 

vist respekt og opplever en læringssituasjon som bygger opp under deres selvbilde og som tar 
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utgangpunkt at gruppen har innsikt og erfaringer som man kan bygge videre på. Som voksen lærer 

man også lettere når teori (film) og praksis (e-læring) ikke er adskilt, men blir kombinert i en 

læringsprosess. I tillegg vil man ofte være mer interessert i å finne praktiske løsninger enn å bare 

lære mer teori.  

Man vil her også oppnå en effekt på isolasjon og ensomhet ved at bruker får informasjon om at det 

finnes tilbud som kan hjelpe dem med å håndtere hverdagen bedre, og dermed vil man også ha 

lavere terskel for å delta i samfunnslivet ellers. Dette er spesielt viktig nå, da mange kan ha følt seg 

ekstra isolert under pandemien.  

Som plattform for publisering, vil vi ta i bruk allerede eksisterende nettsider hos HLF. Her kan man 

opprett egne sider under hlf.no, som nettjenesten legges under. Aktører som HLF RUT og andre 

interessenter kan dermed også lenke fra sine nettider og inn på tjenesten.  

Det at man kun tilbyr aktiviteten digitalt via en hjemmeside kan for noen i denne gruppen være en 

utfordring, da det ikke er sikkert at man har tilgang på for eksempel en PC. Vi vil her også sikre at 

løsningen også fungerer like bra på både nettbrett og smarttelefoner, slik at en større andel av 

gruppen kan få tilgang til tjenesten. En annen utfordring som også vil være relevant er den tekniske 

kompetansen og forståelsen til gruppen som vi vil nå ut til. Det vil her være viktig å utforme 

løsningen universelt slik at den er så forståelig og intuitiv som mulig, samt ha gode forklaringer på 

hvordan man går frem.  

 

 

1.2.2 Etikk og personvern 

Brukerne skal ikke registrere seg, oppgi personvernopplysninger eller logge inn for å kunne bruke 

tjenesten og bruker vil derfor forbli anonym. Tjenesten skal heller ikke samle og lagre data om 

bruker eller svar som eventuelt blir gitt i e-læringen. Det man derimot ønsker å registrere er i hvor 

stor grad og hvor mye tjenesten blir brukt, da dette vil si noe om behovet og hvor vellykket tiltaket 

er. Dette kan gjøres ved å se på statistikk over trafikken på nettsiden og antall visninger for 

videoene. Det vil her ikke være mulig å spore trafikken tilbake til enkeltbrukere. I forhold til andre 

undersøkelser knyttet til prosjektet, for eksempel spørreundersøkelser, vil disse besvares anonymt 

og ingen data vil bli knyttet opp mot den enkelte bruker.  

1.2.3 Datainnsamling og evaluering 

Som nevnt vil man samle inn data om trafikken på siden og analyser av dette vil vise i hvor stor grad 

tilbudet blir brukt. Denne typen data vil være verdifull i forhold til de kvantitative aspektene. 

Dataene vil derimot ikke si så mye om de kvalitative sidene, altså om tilbudet treffer den enkelte og 

om man får et utbytte av dette. For å måle og evaluere dette vil det her vil det være mulig å sende ut 

en spørreundersøkelse til medlemmer av HLF i målgruppen for å kartlegge. I en evalueringsprosess 

vil dette være verdifullt sett opp mot hovedmålet.  
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2. Virkning  

 

2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket  

Prosjektet vil bidra til at flere eldre med hørselsutfordringer får en trygg arena der man kan søke 

kunnskap om egen diagnose, øke sin digitale kompetanse og gi dem verktøy slik at man kan bidra til 

at man kan komme seg ut av isolasjon. Da listen for å delta legges lavt kan man få hjelp til å 

forebygge problemer som senere kan føre til mer alvorlige plager med de konsekvensene det kan få 

for den enkeltes livskvalitet, spesielt under pandemien, men også i etterkant.   

 

 

2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse  

Prosjektets målgruppe er medlemmer av HLF samt øvrig del av Norges befolkning som vil ha nytte av 

informasjon om ulike hørselsdiagnoser. En målgruppe er eldre som ønsker kunnskap til å benytte seg 

av tekniske hjelpemidler for å opprettholde og skape sosiale nettverk mellom generasjoner og innad 

i egen familie samt nærpersoner. Prosjektets målgruppe vil også være eldre som føler en 

fremmedgjøring ovenfor økningen av digitaliserte tjenester og tilbud 

Prosjektet og resultatet vil synliggjøres og formidles ut til HLFs medlemsmasse. Med 67.000 

medlemmer, der ca 90 % er over 65 år vil dette utgjøre et betydelig antall mulige brukere. 

Formidlingen skjer via e-post/nyhetsbrev, samt at man benytter seg av HLFs fagblad og medlemsblad 

«Din Hørsel», HLFs tillitsvalgtmagasin «Hørt og berørt», sosiale medier og HLFs nettside. I tillegg vil 

man kunne sikre en god formidling gjennom lokallag og fylkeslag i HLF der man vil informere om 

tilbudet på medlemsmøter, kurs og lignende. HLF sentralt vil også benytte sine kurs/møter til 

informasjon. HLF RUT formidler også resultatet ut i sine kanaler.  

Prosjektet vil også bidra til å styrke kunnskapen om tjenestene til RUT og HLF og lykkes vi med 

prosjektet vil man motivere eldre til å benytte seg av RUTs tjenestetilbud i etterkant av pandemien. 

Prosjektet vil også styrke HLFs tilbud til diagnosegruppen.  

 

 

3. Gjennomføring 

  

3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe  

HLF vil ha en aktiv styring av dette prosjektet gjennom egne ressurspersoner i sekretariatet som vil 

følge opp prosjektet som prosjektledere og som skal stå som ansvarlige for selve prosjektet. Videre 

vil man nedsette en prosjektgruppe bestående av flere ressurspersoner fra HLF Briskeby Ressurs og 

Utadrettede Tjenester (RUT) og andre ansatte i HLFs sekretariat. Prosjektgruppen vil ha en størrelse 

på rundt 4-5 personer med ulik kompetanse rundt dette med videoproduksjon, pedagogikk og 

kommunikasjonsarbeid. 
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3.2 Arbeidsplan. Organisering og styring  

HLF Briskeby Ressurs og Utadrettede Tjenester (RUT) vil ha ansvaret for prosjektoppstart med 

utarbeidelse av innhold samt produksjon av video og digitalt innhold. 

HLF vil ha ansvaret for markedsføring av prosjektet ut mot medlemsmasse og øvrig befolkning 

gjennom egne kanaler. 

 

HLF vil også ha ansvaret for evalueringen og sluttrapporteringen ved prosjektlederne. 

År  2021    2022    2023   

Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Prosjektoppstart med utarbeidelse av 

innhold 

 x          

Produksjon av video og digitalt innhold   x x         
Markedsføring   x x        
Evaluering og Sluttrapport     x       
            
            
            

 

 

 


