Hørselhemmedes Landsforbund HLF
Ménièresutvalget
Prosjektbeskrivelse ”ID-kort Ménières 2018”
Søknad ExtraStiftelsen

1. Bakgrunn for prosjektet
Prosjektet er rettet mot medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) som har
sykdommen Morbus Ménières (Ménières). HLF har ca. 65.000 medlemmer.
På landsbasis er det ca. 5000 personer med denne sykdommen. I medlemsregisteret til HLF er
det ca. 2000 med diagnosen.
Sykdommen er anfallspreget med blant annet kraftig svimmelhet og oppkast. Under anfall kan
den det gjelder ha vanskelig for å forklare og redegjøre for seg selv og sin tilstand som ofte til
forveksling kan minne om en beruset persons opptreden.

2. Målsetting for prosjektet
Prosjektet skal utvikle, sette i produksjon og distribuere ID-kort med forklarende tekst til bruk for
Ménières-rammede. Målsettingen er at alle medlemmer av HLF med denne diagnosen skal
kunne bære et slikt kort med seg og ved behov i forbindelse med både svakere symptomer som
svimmelhet og ustødighet m.m. men ikke minst ved anfall, vise frem til forbipasserende,
helsepersonell eller andre. På denne måten unngås misforståelser og i verste fall unødig tilkalling
av helseressurser.

3. Hvordan vil du måle grad av måloppnåelse/effekt?
Samtlige medlemmer med denne diagnosen vil automatisk få tilsendt kortet slik at man på den
måten er sikker på at hele målgruppen mottar kortet. Man anser det ikke mulig å måle bruken av
et slikt kort.
4. Målgruppe for prosjektet
Samtlige medlemmer av HLF med sykdommen Morbus Ménières. Totalt ca. 2000 personer.

5. Frivillighet og brukermedvirkning
Prosjektet er initiert av, organiseres, følges opp og gjennomføres av Ménières –utvalget i HLF.
Dette er et nasjonalt utvalg i HLF som ivaretar denne diagnosegruppen. Utvalget så vel som hele
målgruppen for prosjektet er frivillig og også direkte brukere.
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6. Gjennomførings- og fremdriftsplan
Januar – mars 2018

Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og innsending av
søknad om finansiering av prosjektet
Mars – mai 2018-01-26
Nøyaktig identifisering av målgruppen, med navn og
adresse
Mars 2018 – juni 2018
Utarbeidelse av tekst og utforming av kort i
samarbeid med produsent
Juli 2018 – juni 2019
Produksjon og utsendelse av kort i samarbeid med
HLF sekretariat. Evaluering av prosjektet samt
vurdering av måloppnåelse.
Prosjektet ansees som avsluttet i løpet av prosjektperioden. Det vil dog være aktuelt å sørge for
at nye medlemmer av HLF med diagnosen Ménières også får tilsendt ID-kortet. Dette ansees å bli
en del av de faste rutinene til HLF sekretariat i forbindelse med innmelding av nye medlemmer.

7. Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen
Prosjektet har lett for å kontrollere alle ledd i gjennomføringen. De fleste aktiviteter forgår
internt i egen organisasjon. Det eneste som ligger utenfor er produksjon av kortene. Vi har
allerede innhentet tilbud på dette så dette vurderes også å være under god kontroll. Ut fra dette
er det meget sannsynlig at prosjektet skal kunne gjennomføres på en god måte.

8. Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi
Den samfunnsmessige verdien ligger i at den enkelte som har diagnosen Morbus Ménières
oppnår en trygghet gjennom å vite at fremvisning av kortet kan forenkle kommunikasjon ved
akutte anfall. Gjennom dette oppnår samfunnet mindre isolasjon blant personer med denne
sykdommen. I tillegg vurderer vi at antall misforståelser ved at færre blir sendt til sykehus eller
legevakt uten at det var nødvendig.
9. Resultater man forventer å oppnå, og hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet
Man forventer en større grad av trygghet blant personene i målgruppen; trygghet for
sykdommen, dens symptomer. Påvirkningen av folk rundt en, nærpersoner eller andre tilfeldige
og deres reaksjoner på en bruker med anfall er et stort stressmoment i seg selv. Vi ser at IDkortet som prosjektet skal tilby, vil gi den enkelte bruker en trygghet for at et eventuelt anfall ute
blant folk både lettere kan forklares med derpå følgende langt mindre ubehag og redsel for de
utenforliggende forholdene for den enkelte.
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10. Budsjett
Kostnader:
Design og trykk av 2000 kort iht. innhentet
tilbud
Pakking, emballasje m.m. RS
Porto (14 x 2000)

12 250
5 000
28 000

Totalt

45 250

Finansiering:
Søknad ExtraExpress
Eget arbeid samt dekket av HLF sentralt

30 000
15 250

Totalt

45 250

Februar 2018,
for Ménièresutvalget ved HLF
Frank Millerjord
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