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1 DIGITALT SIKRE ELDRE HØRSELSHEMMEDE 
Søknad til Stiftelsen Dam Helse september 2020 
Hørselshemmedes Landsforbund / Finn Arild Thordarson 

2 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 
Det fins mye informasjon om sikkerhet på nett, men for en del hørselshemmede er mye av 
denne informasjonen krevende å tilegne seg. Det gjelder spesielt eldre eller voksne som ikke 
er komfortable med datateknologi. 
 
Dette er en sammensatt målgruppe, hvor hørselstapet kan variere fra lett hørselshemmet til 
helt døv. Mange bruker høreapparat, med varierende utbytte. Dette er en meget stor 
gruppe. En mindre gruppe lærer tegnspråk eller en kombinasjon av tale og tegn, eller andre 
tekniske hjelpemidler. Noen kan også ha andre språklige utfordringer knyttet til hørselstapet 
kombinert med tilleggsfunksjonsnedsettelser. Noen kan rett og slett ha utfordringer med å 
tilegne seg kunnskap gjennom teoretiske tekster, og har behov for å se hvordan teorien 
gjennomføres i praksis.  
 
Ifølge Norges Dysleksiforbund har 5-10% av befolkningen spesifikke lese- og skrivevansker. 
Kombinert med at Hørselshemmedes Landsforbund anslår at så mye som 1 million 
nordmenn har nedsatt hørsel, tilsier dette at vi har minst 50.000 nordmenn som har en 
kombinasjon av nedsatt hørsel og lesevansker.  
 
I tillegg er hørselshemming et funksjonstap som går utover evnen til å ubesværet 
kommunisere med andre og å hente inn informasjon i uformelle sammenhenger. Noen av 
de største utfordringene hørselshemmede har er at de lett faller utenfor i sosiale 
sammenhenger, og dette gjør at mange går glipp av det som for mange regnes som 
allmennkunnskap og informasjonsoppdateringer i hverdagen. For eksempel når man 
diskuterer nettsikkerhet rundt lunsjbordet på jobben, er det ikke sikkert at den 
hørselshemmede får med seg nyttige tips og innspill som dukker opp i samtalene. 
 
På bakgrunn av dette mener vi at det er mange med hørselstap som vil ha god effekt av å få 
informasjonen på en audiovisuell måte, i form av film med en programleder som formidler 
og viser det som skal formidles i praksis, med en kombinasjon av tegnspråk, undertekster, 
grafikk og meget tydelig tale på lydsporet som er lett å oppfatte. 
 
Dette gir en universell utforming som gjør at flere kan se samme program selv om de har 
ulike forutsetninger. Alle kan se dette, uansett om de er lettere hørselshemmede eller helt 
døve, uansett om de er talespråklige eller tegnspråklige. Med denne universelle 
utformingen vil vi lage en informasjonsserie som lærer voksne og eldre med nedsatt hørsel 
hvordan de kan beskytte seg mot ulike former for svindel og bedrageri, ID-tyveri, 
malware/virus, phishing og andre digitale trusler.  
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Med oss på laget som sikkerhetsekspert har vi Mia Landsem som prosjektets fagansvarlige. 
Hun har gitt ut boken «Trygg på nett» (Cappelen Damm, 2020). Hun er også kjent fra media 
med bl.a. TV-programmet NRK-programmet «Nakenbildejegeren» og er en kjent 
foredragsholder om nettsikkerhet. Hun jobber som etisk hacker for Orange Cyberdefense. 
 
For filmproduksjonen vil vi samarbeide med Supervisuell, som er Norges ledende 
mediebedrift innen produksjon av informasjonsfilm for døve og hørselshemmede. 
Supervisuell driver også nettkanalen tegn.tv som ble opprettet gjennom et Dam-prosjekt, og 
i dag drives med støtte fra Nasjonalbiblioteket. 
 
Dette sikrer at prosjektet har de beste forutsetninger for å kunne gi målgruppen god 
informasjon om nettsikkerhet. Slik informasjonen tilpasset norske voksne/eldre 
hørselshemmede/døve eksisterer ikke i dag. 

2.2 Mål for prosjektet 
Konkrete prosjektmål: 
Vi ønsker å lage en informasjonsfilmserie med Supervisuell som produsent og Mia Landsem 
som fagansvarlig. Serien vil ha 12-15 videoer som hver fokuserer på ett spesifikt tema innen 
nettsikkerhet. Dette publiseres på tegn.tv og ellers der HLF finner det naturlig.  
 
Effektmål: 
Gi målgruppen god og tilpasset informasjon som gjør at de kan ha en trygg digital hverdag. 
Vi myndiggjør og forebygger økonomiske tap og traumatiske opplevelser som kan følge av 
uønskede hendelser på nett. Dette vil være helsefremmende for målgruppen. 
 

3 PLAN OG GJENNOMFØRING 

3.1 Måloppnåelse og resultatevaluering 
Prosjektet har konkrete produksjonsmål, som kan evalueres kvalitetsmessig ved slutten av 
prosjektet. Vi vil ha evalueringsmøter med prosjektgruppa underveis i prosjektperioden. 
Hele prosjektet får en totalevaluering i sluttrapporten. 
 
Effektmålet – å bidra til bedre helse for målgruppen – er vanskelig å tallfeste. Den vil vise 
seg over tid, og fanges opp av HLF etter prosjektperioden. 
 
Vi kan måle spredning i sosiale medier og antall visninger/avspilling på nett. Dette er 
detaljert statistikk som samles inn fortløpende og automatisk fra formidlingsplattformene, 
også etter at prosjektperioden er avsluttet. Vi vil inkludere en analyse av denne statistikken i 
sluttrapporten. 
 

3.2 Målgruppe 
Voksne og eldre med hørselshemming. 
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3.3 Tiltak/Aktivitet 
Prosjektet gjennomføres som en informasjonsproduksjon i samarbeid mellom HLF, 
Supervisuell og sikkerhetsekspert Mia Landsem, og blir derfor for det meste profesjonell 
yrkesutøvelse. Men vi vil ha en gruppe frivillige (voksne/eldre hørselshemmede) som får se 
et skissert utkast av serien, med tematisk oversikt, for å få tilbakemeldinger før vi gjør 
opptak. Etter opptak gjør vi grovklipp og viser til gruppen, og får flere tilbakemeldinger før vi 
ferdigstiller serien. Dette representerer prosjektets aktivitet med frivillige fra målgruppen. 

3.4 Gjennomføring og fremdriftsplan 
Prosjektet forankres i mediebedriften Supervisuell, som er en sosial entreprenør spesialisert 
på tegnspråkproduksjon. Alle i Supervisuell inkludert ledelsen er selv døve/hørselshemmede 
med unntak av tre fast ansatte tegnspråktolker. Supervisuell har eget studio i Sandefjord og 
driver nettkanalen tegn.tv som ble etablert som et Dam-prosjekt og nå drives med støtte fra 
Nasjonalbiblioteket. De har lang erfaring med å lage informasjonsfilm tilpasset 
hørselshemmede og å gjennomføre Dam-prosjekter. 
 
Som faglig ansvarlig i prosjektet vil vi samarbeide med forfatter, foredragsholder og 
«datadetektiv» Mia Landsem. Hun ble kjent for sin kamp mot bildespredning da hun hjalp 
håndballstjerna Nora Mørk som ble utsatt for spredning av nakenbilder på nett. Hun er 
utdannet innen IT sikkerhet og jobber som Etisk Hacker i Orange Cyberdefense. For sitt 
arbeid har hun blant annet vunnet Jenteprisen 2018, Årets veiviser 2019 og vært finalist til 
«Årets Trønder» og «Årets modigste kvinne». Nylig ga hun ut boken «Trygg på nett» 
(Cappelen Damm, 2020).  
 
Ved prosjektoppstart opprettes det en prosjektgruppe med de medvirkende i prosjektet - 
representanter fra HLF, Supervisuell og Mia Landsem. I tillegg skal det være en gruppe 
frivillige brukerrepresentanter fra målgruppen som vil komme med tilbakemeldinger, 
innspill og evalueringer underveis i produksjonen. 
 
Tabell 1. Fremdriftsplan (inntil 8 milepæler) for hele prosjektperioden. 

Start mnd/år Slutt mnd/år Milepæl/aktivitet 

01/2021 04/2021 Utvikle konsept, manus og produksjonsplanlegging 

05/2021 07/2021 Filmproduksjon 

08/2021 11/2021 Etterarbeid, lansering og distribusjon 

12/2021 12/2021 Prosjektavslutning, overføring til HLF 

 
Informasjonsfilmserien vil bestå av en rekke korte informasjonsfilmer som hver tar opp et 
spesifikt tema. Nedenfor er en tentativ oversikt over temaer for videoene – men kan bli 
justert underveis i prosjektet: 
 

• Positive og negative sider med sosiale medier 
• Hva er datainnbrudd og hackere? 
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• Phishing mail 
• Digital mobbing, rykter og netthets 
• Fake news og useriøse nettsider 
• Identitetstyveri 
• Digital svindel og utpressing 
• #StoppSharenting (voksne som publiserer om barn på nett) 
• Er gaming bra eller dårlig for meg og barnet mitt? 
• Nakenbilder på avveie! Om porno og nakenbildespredning 
• Hva er et godt passord og totrinns verifikasjon?  
• Hvordan prate til barn og unge om farene på nett  

 

4 ANDRE OPPLYSNINGER 

4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn 
De medvirkende i filmproduksjonen vil være voksne med erfaring fra media. Det er ingen 
spesielle personvernhensyn å ta, da prosjektet ikke innebærer noen form for synliggjøring 
av sensitiv informasjon.  
 

4.2 Frivillighet  
Filmproduksjonen gjennomføres av profesjonelle, men det vil være en gruppe med frivillige 
som er med på evaluering underveis, se pkt. 3.4. 
 

4.3 Brukermedvirkning 
Brukermedvirkningen er høy siden de fleste som vil jobbe med prosjektet selv er 
hørselshemmede. Vi har også en gruppe frivillige fra målgruppen som er med på evaluering 
underveis, se pkt. 3.4. 

4.4 Tilleggsfinansiering og andre ressurser 
HLF har ressurser i form av en godt utbygget organisasjon med mange likepersoner som har 
direkte kontakt med målgruppen. Dette gir god innsikt i målgruppens behov og et godt 
grunnlag for rekruttering av frivillige i prosjektet. HLF har også et høyt antall medlemmer og 
et godt distribusjonsgrunnlag gjennom medlemsblad og mange følgere på nett, for 
eksempel har HLF over 30.000 følgere på Facebook. 
 
Supervisuell har ressurser i form av eget produksjonsutstyr, studio og spisskompetanse på 
tegnspråkproduksjon. De har også god erfaring med gjennomføring av Dam-prosjekter. 
 
Fagansvarlig Mia Landsem har erfaring med formidling, spisskompetanse på nettsikkerhet, 
TV-produksjonserfaring. 
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4.5 Formidling av resultater 
Informasjonsfilmserien vil bli publisert på tegn.tv og via HLF sine distribusjonskanaler. HLF 
kan også publisere dette fritt og gi andre distributører tilgang til serien, for eksempel for å 
inngå i undervisningsmateriell på nett fra andre aktører. 
 
Mia Landsem vil også bidra til å promotere materiellet, da hun har mange følgere i sosiale 
medier og et godt nettverk innenfor fagområdet. 
 

4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn 
For effektmålgruppen (døve og hørselshemmede voksne/eldre) vil dette ha en stor verdi – 
de får god universell utformet opplæring som er myndiggjørende. Målgruppen får en 
tryggere digital hverdag, og vi forebygger uønskede hendelser som kan være traumatiske 
eller gi økonomisk skade og være psykisk belastende. Dette gir sammenlagt en god 
helseeffekt for målgruppen. 
 

4.7 Videreføring av prosjektet 
Prosjektet vil resultere i filmer som vil bli publisert på tegn.tv og andre flater og være gratis 
tilgjengelig i mange år etter at prosjektperioden er avsluttet. HLF vil kunne publisere filmene 
fritt som de ønsker også etter prosjektperioden. 
 


