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Bakgrunn for prosjektet
Prosjektgruppens medlemmer, som består av audiopedagog, audiograf, psykolog og lege, har
de siste 5 år arbeidet for å utvikle diagnostiske tester og spre kunnskap om en type
hørselslidelse som er ny for utredning i Norge; barn som har vansker med auditiv
prosessering.
Hørselshemming er en samlebetegnelse på ulike hørselstap, både i grad av tap og årsak. For å
diagnostisere hørselsnedsettelse brukes formelle audiologiske tester som ser på funksjonen i
det indre øret (audiogram). Allerede på 1950 tallet ble man oppmerksom på at barn kan
fremstå som hørselshemmede til tross for normal hørsel ved standardisert testing (Myklebust,
1954). Hørsel er en av våre viktigste sanser, og forskning har vist at hørselshemming kan få
implikasjoner for både språklig, intellektuell og emosjonell utvikling (Grønlie, 2005).
Det er imidlertid et viktig skille mellom å kunne høre og evnen til å lytte. Forenklet kan man
si at hørsel handler om hvordan øret oppfatter lyd, mens det å lytte handler om hvordan
hjernen knytter mening til lydsignalene. Auditive prosesseringsvansker (APD) er en
fellesbetegnelse på lyttevansker som skyldes en dysfunksjon i hjernens evne til å tolke auditiv
informasjon (American Speech-Language Hearing Assosiation, 2005, British Society of
Audiology, 2011). Vi bruker betegnelsene lyttevansker og auditive prosesseringsvansker i
prosjektet. Typiske kjennetegn hos barn med APD er vansker med å lytte i bakgrunnsstøy,
problemer med å følge muntlige instruksjoner og vansker med å forstå rask eller utydelig tale.
Disse barna misforstår ofte hva som blir sagt eller fremstår med selektiv hørsel.
En stor gruppe udiagnostiserte barn
Forekomsten av barn med lyttevansker varierer mellom studier og diagnostiske kriterier brukt.
En amerikansk studie estimerte at 2-5 % av alle barn i skolealder har APD, med en fordeling
mellom gutter og jenter på 2:1 (Chermak and Musiek, 1997, Ferguson et al., 2011). En britisk
studie anslo prevalensen av APD hos barn og unge voksne til 0,5-1% (Hind et al., 2011). APD
er en skjult hørsels og kommunikasjonsvanske som er underdiagnostisert i Norge, delvis pga
mangel på kunnskap blant fagpersonell og tilbud om utredning. Vi ønsker at prosjektet skal
bidra til å øke kunnskapsnivået om barn med lyttevansker; blant deres foreldre, nærpersoner
og helsepersonell de er i kontakt med.
En kompleks problemstilling
I de senere år er det blitt et økende fokus på barn som har lyttevansker til tross for normalt
audiogram. Det er funnet støtte for at APD kan ha sammenheng med en forsinket utvikling i
de sentrale hørselsbaner (Moore, 2012, Tomlin and Rance, 2016). Det er definert tre
kategorier av APD: utviklingsmessig APD som oppstår i barneårene, ervervet APD assosiert
med en postnatal hendelse og APD sekundært til et perifert hørselstap (British Society of
Audiology, 2011).
Man ser ofte at APD er assosiert med andre utviklingsforstyrrelser som lese-skrivevansker,
oppmerksomhetsvansker eller språkvansker. Studier har vist at opp til 9% av barn med APD
også har ADHD (Dawes et al., 2008), mellom 20-50 % har dysleksi (Dawes et al., 2009) eller
spesifikk språkvanske (Sharma et al., 2009, Ferguson et al., 2011). Det er i dag bred
internasjonal enighet om at utredning og behandling av barn med APD krever en
multidisiplinær tilnærming (Bellis and Ferre, 1999, Chermak, 2002, Moore, 2012). I utvikling
av informasjonsmateriell er det viktig med et tett samarbeid mellom bruker, de som utreder
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(helse) og de som henviser og utvikler tiltak (pedagogikk). En bred, helhetlig tilnærming til
vanskeområdet er nødvendig for å finne gode og riktige tiltak tilpasset det enkelte barn.
Derfor er prosjektgruppen tverrfaglig sammensatt og det pedagogiske aspektet godt ivaretatt.
Prosjektet gir kompetanseheving og informasjon som vil komme til nytte hos barn med
lyttevansker og deres pårørende, personell i barnehager, skoler, PPT og helsevesenet, på tvers
av profesjoner og skillet helse/pedagogikk. Helseforetakenes finansiering fra Helse og
Omsorgsdepartementet dekker ikke utgifter til det tverrfaglige samarbeidet som kreves for
utarbeidelse av denne typen informasjonsmateriale innen ordinær drift. For å gjennomføre
dette prosjektet med den nødvendige samlede kompetansen som innehas av
prosjektmedarbeiderne, er der behov for eksterne midler.
Behov for rask hjelp og informasjon
En av drivkreftene bak prosjektet er det erkjente behovet for hjelp og tilrettelegging hos barna
med lyttevansker. Hørsel, lytting og språk og samspillet mellom disse ferdighetene er
grunnleggende komponenter i forståelsen av APD. Auditive prosesseringsvansker gjør at
individet må konsentrere seg mer enn vanlig for å diskriminere, tolke og forstå det akustiske
signalet, noe som er spesielt utfordrende i bakgrunnsstøy. Noen barn blir passive lyttere og
trekker seg fra sosiale situasjoner etter hvert som lyttingen krever mer energi og fokus. Andre
følger ikke reglene i lek, blir urolige og isolerer seg. Konsekvensene av udiagnostisert APD er
mange. Barna risikerer å utvikle sekundære vansker som språk/talevansker, lese- og
skrivevansker og psykososiale vansker i form av økt sårbarhet, sosial isolering og
kontaktvansker. Mange barn og unge med APD får gjennomsnittlig dårligere
skoleprestasjoner dersom tiltak ikke settes inn, og får ikke muligheten til å oppnå sitt
maksimale potensiale (Jerger and Musiek, 2000, Musiek et al., 2005, Bamiou and Luxon,
2008).
Manglende kunnskap om APD i Norge kan føre til at vanskene ikke blir identifisert, eller at
barn blir henvist feil og eventuelt feildiagnostisert. Som konsekvens, får ikke barna tilpassede
opplæringsstrategier fordi deres spesifikke vanskeområder ikke er godt nok belyst eller
forstått på en helhetlig måte. En forståelse for barnets lyttevansker kan legge til rette for riktig
hjelp og oppfølging i hverdagen, dette vil igjen påvirke barnets sosiale liv.
Vi ønsker å spre kunnskap, inspirere og gi praktisk informasjon om hvilke hjelpemiddel som
kan velges, under skolegang og i det daglige samliv med familie og venner.
Støtte i forskning og utviklingsarbeid
Tradisjonelt er testene som ser på hjernens hørsel utarbeidet for den engelsktalende
populasjon. Forskning og rehabilitering har også vært rettet hovedsakelig mot den
engelsktalende del av verden. Vi har derfor hatt en lang vei å gå i Norge for å utarbeide
diagnostiske tester og behandlingsprogram, og spre kunnskap om APD i befolkningen, på
tvers av faggrupper og institusjoner.
I 2009 ble et tverrfaglig forskningsprosjekt startet opp ved Statped vest, i samarbeid med
Haukeland sykehus og Ålesund Sykehus. Et utvalg APD tester ble oversatt til norsk og testet
ut i en klinisk populasjon barn med lyttevansker. Testbatteriet ble deretter normert på normalt
hørende barn i Ålesund, finansiert av Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Helse Møre og
Romsdal (Mattsson, 2017).
Et validert spørreskjema for barns lytteferdigheter, Children’s Auditory Performance Scale
(CHAPS) ble oversatt til norsk gjennom et prosjekt ved St Olavs Hospital, finansiert med
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midler fra Felles forskningsutvalg mellom St.Olavs Hospital HF og NTNU. Program for
lyttetrening ble utviklet av Statped midt og testet ut ved St Olavs Hospital og Ålesund
Sykehus. Effekten av lyttetreningen evalueres i et prosjekt ved NTNU.
Høsten 2015 arrangerte Ålesund Sykehus, i samarbeid med Statped og St.Olavs Hospital, en
nasjonal konferanse, Når hjernen ikke hører - Auditive prosesseringsvansker hos barn. 200
deltagere fra ulike profesjoner i hele landet deltok på konferansen, som ble etterfulgt av en
workshop om diagnostisering og behandling av barn med APD. Konferansen var et verdifullt
tiltak for å spre kunnskap om APD.
I tillegg har prosjektdeltagerne holdt multiple foredrag både nasjonalt og internasjonalt om
APD og arbeidet i Norge. Overlege Tone Stokkereit Mattsson og audiograf Siri Wennberg har
deltatt i utarbeidelsen av de nye nasjonale retningslinjene Screening av hørsel hos nyfødte og
Hørselsutredning hos barn 0-3 år. Arbeidet med oppdatering av den nasjonale retningslinjen
”Syn, hørsel og språk hos barn” rettet mot helsestasjonspersonell er under utarbeidelse, hvor
nevropsykolog, PhD Jude Nicholas deltar. Barn med APD tas her inn som et eget tema.
Arbeidsgruppen har i tillegg bred pedagogisk kompetanse med audiopedagogene Ann Merete
Bergquist og Charlotte Caspari, som har mangeårig erfaring innen veiledning og habilitering
av barn med ulike hørselstap. Spesialpedagog Ellen Lundereng har utarbeidet progam for
lyttetrening rettet mot barn med APD og bidrar med viktig kompetanse.
En instruksjonsmanual for det norske APD testbatteriet er nå utarbeidet i et tverrfaglig
samarbeid mellom Ålesund Sykehus, Haukeland Sykehus, St. Olavs Hospital og Statped Vest,
og det er duket for utredning av barn med lyttevansker ved alle landets høresentraler.
Det er nå viktig med ytterligere spredning av kunnskap og felles informasjonsmateriale til
fagpersoner, foreldre og enkeltindivider for å gi et likt helsetilbud til barn med lyttevansker i
Norge. Vi ønsker å ta med oss vår erfaring i det arbeidet som er gjort inn i dette prosjektet.

Målsetting for prosjektet
Målsetting for prosjektet er å utvikle skriftlig informasjonsmateriale om barn med
lyttevansker, til deres foreldre, nærpersoner og fagpersonell rundt barna, slik at folk fra alle
gruppene kan lære og forstå hvordan barna kan hjelpes til en bedre hverdag. Mangel på
kunnskap hos alle parter gjør at mange barn med APD i dag ikke fanges opp, og livet blir
unødvendig vanskelig. Tidlig kunnskap om lyttetrening, hvilke hjelpemiddel som anbefales
og hvordan gå frem for å skaffe seg disse, vil være sentralt i informasjonsmaterialet. I tillegg
vil vi avslutte prosjektet med en tverrfaglig konferanse, rettet mot pårørende, fagpersonell og
brukergrupper.
Brukermedvirkning
Ved brukermedvirkning sikres barnets og pårørendes perspektiv og kunnskapsspredning via
deres kanaler. HLF har utnevnt brukerrepresentant til prosjektet som vil delta aktivt i hele
prosessen. Brukermedvirkning er spesielt viktig i utforming av spørreskjema rettet mot barn
med APD og deres pårørende, i planlegging av innhold, kommunikasjonsform og uttrykk i
informasjonsmaterialet og ved innspill til konferansens innhold. I tillegg vil 15 barn med
lyttevansker og deres pårørende bidra med innspill inn i prosjektet via en spørreundersøkelse.

4

Etikk
I spørreundersøkelsen vil barn og deres pårørende fungere som informanter. Ifølge barneloven
vil barn som har fylt 7 år gradvis ha en større rett til å uttale seg før avgjørelser om personlige
forhold for barnet blir tatt. Et informasjonsskriv som fungerer som støtte for foresatte når de
informerer barnet utarbeides og tilpasses barnas alder og nivå av forståelse. Frivilligheten av
deltagelse vil poengteres sterkt. Informasjonsskrivet vil baseres på mal for informasjonsskriv
for barn under 12 år, utarbeidet av Regional Etisk Komite (REK). En fremleggsvurdering vil
sendes REK før prosjektstart.
Ifølge §31 i personopplysningsloven vil registeret med personopplysninger over forespurte i
spørreundersøkelsen meldes til Datatilsynet via personvernombudet i Helse Møre og Romsdal
og personvernet vil ivaretas.
Leveranser
Del 1 - Informasjonsbrosjyre rettet hovedsakelig mot barn med lyttevansker og deres
nærpersoner, men kan også brukes av fagpersoner som enkel håndbok.
Omfang 6 sider A5, 2000 eksemplar
For mange er APD et ukjent område, og lyttevanskene blir ikke identifisert eller overskygges
av andre vansker. Vi vil utvikle en informasjonsbrosjyre som på en folkelig måte identifiserer
og gir et bilde av lyttevansker hos barn, setter fokus på utredning og aktuelle tiltak som kan
iverksettes for å gi disse barna samme forutsetninger som normalt lyttende barn.
Del 2- Et kunnskapshefte, rettet mot barn med lyttevansker, deres nærpersoner og
fagpersoner.
Omfang 30 sider 21x30 cm 2000 eksemplar
Kunnskapsheftet vil inneholde grunnleggende informasjon om hvordan de sentrale
hørselsbanene fungerer, og hvor komplekst og krevende det er å lytte. Heftet vil også
inneholde informasjon om forekomst av og årsak til APD, sette fokus på viktigheten av
tverrfaglighet i utredningen, rehabilitering og tiltak som bør iverksettes for å gi barn med
lyttevansker optimale forutsetninger for en god hverdag. Innholdet i heftet vil basere seg på
forskning, informasjonsmateriell utarbeidet i andre land og erfaringer med APD i Norge.
Del 3 - Prosjektet avsluttes med en konferanse arrangert i Ålesund våren 2019. Målsetningen
er å samle 200 deltagere fra ulike profesjoner og brukergrupper. Ved å bruke nasjonale og
internasjonale foredragsholdere håper vi å stimulere til økt kunnskap om auditive
prosesseringsvansker både hos pårørende og fagpersonell, og forsterke tverrfagligheten i
diagnostikk og rehabilitering. Prosjektet vil presenteres og informasjonsmaterialet deles ut til
deltagerne.

Målgruppe
Målgruppen er barn med lyttevansker og deres nærpersoner.
I tillegg vil vi øke kunnskapen om auditive prosesseringsvansker hos fagpersonell; hos
kommunehelsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), spesialisthelsetjeneste,
barnehabilitering, tjenesteyteren i NAV, skolepersonell som møter barn med lyttevansker.
Prosjektets formidlingsopplegg vil sikre at alle disse gruppene vil få informasjonsmaterialet.
5

Distribusjon, formidling og etterbruk
Informasjonsmaterialet skal bestå av et kunnskapshefte og en brosjyre. Materialet skal
distribueres elektronisk og per post I tillegg vil materialet legges ut på ulike nettsider som
beskrevet under Distribusjon.
Brosjyrene og kunnskapsheftet vil være fritt tilgjengelige for ned lasting fra
brukerorganisasjonen HLFs nettsider. Papirversjoner og elektroniske versjoner vil distribueres
til brukerorganisasjoner, ØNH-avdelinger, avtalespesialister, selvstendige audiografer og
audiopedagoger, Statped, NAV Hjelpemiddelsentraler, PPT, Barne- og Ungdomspsykiatriske
avdelinger (BUP) og kommunehelsetjenesten. Ansatte ved disse instanser kommer i kontakt
med barn og voksne i hverdagen eller under differensialdiagnostiske utredninger i forbindelse
med komorbide lidelser. Det anses som viktig at alle ovennevnte instanser mottar
informasjonsmaterialet og sprer dette videre til ansatte og brukere.
Det vil også legges en link til informasjonsmaterialet i Helsedirektoratets reviderte nasjonale
retningslinje for ”Undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn”.
Basert på erfaringer fra konferansen” Når hjernen ikke hører-Auditive prosesseringsvansker
hos barn” i 2015, anser vi et slikt forum for svært effektfullt mtp spredning av kunnskap og
informasjon til prosjektets målgruppe. Kunnskapsheftet og brosjyren vil deles ut som
kursmateriell på prosjektets planlagte konferanse.
Representanter i prosjektgruppen og referansegruppen vil være ansvarlige for å formidle
prosjektet og materialet inn mot sine respektive organisasjoner, per mail og møter.
Prosjektdeltagerne vil holde foredrag om prosjektet for sine faggrupper, for eksempel på ØNH
legenes høstmøte oktober 2018, Legeforeningens spesialiseringskurs innen audiologi og
otonevrologi september 2018, Psykologiforeningens spesialistutdanning innen
nevropsykologi november 2017, årsmøte for Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening,
oktober 2018 og Audiografenes videreutdanningskurs september 2018.
Kunnskap og erfaringer vil formidles i populærvitenskapelige kanaler slik som bladet
Din Hørsel (opplag 55.000) og Audiografen som er fagbladet til audiografene i Norge og
via vanlig media.
Etter prosjektslutt vil materialet være tilgjengelig for bestilling og nedlasting fra HLF og
Ålesund Sykehus. Ålesund Sykehus vil sammen med HLF være ansvarlig for fremtidig
oppdatering, distribusjon og etterbruk av informasjonsmaterialet.

Effektmåling
Instanser som mottar materialet vil i etterkant motta en frivillig, anonymisert nettbasert
spørreundersøkelse (Questback) med enkle spørsmål om opplevelsen og nytten av heftet og
brosjyren. Responsene vil brukes som et effektmål på kvaliteten i produktene og om
prosjektet traff målgruppen. Konferansedeltagere vil også i etterkant motta en
spørreundersøkelse på mail om utbytte av informasjonsmateriale og konferanse.
Prosjektet vil gi en økt kompetanse blant foreldre og fagpersonell. Foreldre vil bli mer
observante overfor vanskebildet barna har og dermed oppsøke hjelp tidligere. Økt kompetanse
blant fagpersonell vil vises i et bedre tilbud til barn med lyttevansker, med tverrfaglighet i
diagnostikk og habilitering av barn med sammensatte problemstillinger. Dette vil bedre
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barnas språklige, intellektuelle og emosjonelle utvikling. Denne effekten er vanskelig å
kvantifisere.

Prosjektets samfunnsmessige betydning
Informasjonsmaterialet vil gi fellesinformasjon til barn med lyttevansker, deres nærpersoner
og storsamfunnet. Prosjektet vil bidra til økt bevissthet og kunnskap om barn med
lyttevansker. Økt kunnskap gir bedre muligheter for god diagnostikk og oppfølging. Tidlig
intervensjon og tilrettelegging gir en god barndom, forbedrede skoleprestasjoner og
forebygger psykososialt traume for barna. Den samlede effekten vil være en stor
samfunnsmessig og personlig gevinst både økonomisk og ved bedret livskvalitet for den
enkelte.
Utarbeidelse av et nasjonalt kunnskapshefte og informasjonsbrosjyre er et viktig skritt mot et
godt og likeverdig tilbud for alle norske barn med lyttevansker, uavhengig av geografisk
tilhørighet.
Da utviklingen av informasjonsmaterialet er et tverrfaglig samarbeid mellom ulike
profesjoner og organisasjoner, vil prosjektet bidra til å knytte sammen hørselsfaglig og
pedagogisk kompetanse i Norge og bidra til faglig erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Organisering
Prosjektet utgår fra Øre-nese-hals avdelingen ved Ålesund Sykehus, i samarbeid med St.
Olavs Hospital og Statped. Prosjektet anses som en komplettering av det ferdigstilte arbeidet
innen normering av APD testbatteriet, CHAPS spørreskjema og utarbeidelsen av
instruksjonsmanual. Arbeidet og den samfunnsmessige betydningen forankres i HLF som
søkerorganisasjon med formålet å spre kunnskap om APD på et høyt faglig nivå, i tett kobling
til brukere, deres behov og erfaringer. HLF vil være sentral aktør i fremtidig
kunnskapsformidling mot barn og deres pårørende, og for etterbruk av prosjektets
informasjonsmateriell.
Samarbeidet vil foregå hovedsakelig ved nettkontakt. Det planlegges møte med styringsleder
2-3 ganger i løpet av prosjektperioden, samt at prosjektgruppen samles 2 ganger i den aktuelle
periode. Referansegruppen vil bidra med fortløpende innspill til prosjektet, råd om hvordan
strukturere et brukervennlig verktøy og gi kommentarer på informasjonsmateriellet som blir
produsert og publisert. Informasjonsmateriell skal utarbeides, produseres og distribueres i
løpet av 8 måneder. For å kunne yte et tilfredsstillende tilbud til pasientgruppen vil det være
viktig med bred kunnskap blant ulike yrkesgrupper innen det audiologiske fagfeltet som er
involvert. Prosjektdeltagerne har gitt sin tilslutning til deltagelse som beskrevet.
Styringsleder:

Astrid Johanne Brandshaug, klinikksjef, Klinikk for kirurgi, Helse
Møre og Romsdal

Prosjektleder:

Tone Stokkereit Mattsson, overlege ØNH avdelingen, Ålesund Sykehus

Prosjektgruppe:

Siri Wennberg, audiograf, St.Olavs Hospital
Ann Merete Bergquist, audiopedagog, ØNH avdelingen, Ålesund
Sykehus
Charlotte Caspari, audiopedagog, ØNH avd, Rikshospitalet
Jude Nicholas, nevropsykolog, Statped vest
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Referansegruppe:

Lena Domben, audiopedagog, Ålesund PPT
Ellen Lundereng, spesialpedagog, Statped midt
Janne Helen Solheim, HLFs foreldre/barn-utvalg
Monika Myklebust, audiograf, NAV Hjelpemiddelsentral Møre og
Romsdal
Barn med APD og pårørende til spørreundersøkelse vil forespørres ved innvilget søknad.

Arbeidsmetode
Utfordringene i prosjektet er tredelt:
Å finne en form på informasjonsmaterialet som gir barn, nærpersoner og fagpersonell økt
kunnskap om og forståelse av vanskene barn med lyttevansker; APD, opplever.
Hvordan gi korrekt informasjon som setter alle involverte på rett spor i forhold til utredning,
rehabilitering og tilrettelegging for å bedre hverdagen til disse barna, og å gjøre
informasjonen kjent gjennom effektiv distribusjon.
Prosjektet vil starte med en frivillig spørreundersøkelse til 15 barn diagnostisert med APD og
deres pårørende for å kartlegge behovet for informasjon og i hvilken form det ønskes.
Spørreundersøkelsen vil sendes ut som en anonymisert Questback undersøkelse, etter at
pårørende har samtykket skriftlig i deltagelsen. Prosjektarbeidet vil ta utgangspunkt i denne
tilbakemeldingen.
Prosjektgruppen innehar den fremste kompetanse innen utredning, diagnostikk og
rehabilitering av barn med APD i Norge, og representerer tverrfagligheten som er essensiell
for et adekvat tilbud. Referansegruppen bidrar med viktig brukerkunnskap fra barn med APD,
deres pårørende og brukerrepresentant fra HLF, representant fra PPT vil bidra med
medvirkning fra kommunalt perspektiv og representant fra NAV hjelpemiddelsentral vil
representere det statlige perspektivet innen hjelpemidler og tiltak.
Tone Stokkereit Mattsson er prosjektleder og ansvarlig for skriveprosessen og vil sammen
med gruppen arbeide for å finne gode pedagogiske og visuelle løsninger for
informasjonsmaterialet. Mattsson deltok i skrivegruppen som utarbeidet nasjonale
retningslinjer for nyfødtscreening av hørselen i regi av Helsedirektoratet (lansert september
2016). Hun normerte det norske APD testbatteriet, arbeidet ble publisert i International
Journal of Audiology august 2017. I tillegg ledet hun utarbeidelsen av instruksjonsmanualen
til det norske APD testbatteriet, som ble lansert i juni 2017. Mattsson fullfører sin PhD innen
nevrovitenskap på emnet APD hos barn i løpet av 2018.
På samme måte som i disse prosjektene, vil vi ta i bruk en prosessorientert arbeidsmåte der
brukerperspektivet møter hørselsfaglig og vitenskapelig kompetanse.
Prosjektleder vil også samarbeide med kommunikasjonskonsulent/grafisk designer for
optimalt resultat.
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Framdriftsplan
April-september
2018

Møte i prosjektgruppen i april. Innhenting av erfaringskunnskap og
bakgrunnsinformasjon. Valg av pedagogiske løsninger. Utforming,
utsendelse og bearbeiding av spørreundersøkelse. Utforming
informasjonsmateriale. Start samarbeid med konferansearrangør,
invitere internasjonal foredragsholder, utsending foreløpig invitasjon.

Okt-november
2018

Møte i prosjektgruppen. Utforming av informasjonsmateriell. 1.
utkast klart i desember. Start samarbeid trykkeri/visuelle løsninger.
Utsendelse endelig invitasjon konferanse.

Desember-februar
2019

Tekstbearbeiding. 2. utkast klart februar. Innarbeide tilbakemeldinger
fra referansegruppen og evt. eksterne personer. Forberede
konferanse.

Mars 2019

Møte i prosjektgruppen. Endelig utkast og klargjøring for trykking og
publisering av informasjonsmateriell. Arrangere nasjonal konferanse
hvor resultatene fra prosjektet presenteres og lanseres. Start
distribusjon. Sluttrapport.

Budsjett
Det beregnes en viss egeninnsats som angitt i budsjettet.
Totalbudsjett

Søknadssum

600.000

300.000

7.000

0

80.000

0

Trykking av materiell, porto
Arrangering av konferanse
Reise- og oppholdsutgifter til
prosjektmedarbeidere og
referansegrupperepresentanter

80.000
100.000

80.000
100.000

50.000

50.000

Honorar til kommunikasjonskonsulent/grafisk
designer

40 000

40 000

Sum

957.000

570.000

Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter:
prosjektleder 10 (+10%) og prosjektgruppe 20
% (+20%)
Lønn til styringsleder 10 t á 700,Kontorlokaler og merkantile tjenester på de
ulike arbeidsstedene
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