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Forord 
 
Denne rapport handler om et prosjekt som fikk et annet forløp enn planlagt. Resultatene ble 
ikke som forventet. Til tross for et noe annet resultat enn forventet, sitter vi igjen med mye 
nyttige erfaringer som vi skal benytte oss av i det videre arbeidet. Den frivillige innsats, og 
ikke minst den innsats som gjøres på HLF Briskeby, for at yrkesaktive hørselshemmede skal 
beholde jobben sin og helst ha en karriereutvikling, har knapt nok startet opp. Yrkesaktive 
hørselshemmede er den største gruppa funksjonshemmede i arbeidslivet. Det kan sies at det er 
forholdsvis enkelt å legge forholdene til rette for hørselshemmede i arbeidslivet. Men hvis det 
ikke gjøres noe, blir mange hørselshemmede skjøvet ut over sidelinjen og ender opp som 
passive trygdemottakere. Med de rette kunnskapene og de riktige tiltak på arbeidsplassen, er 
dette en utvikling som kan snus. Vi håper at dette prosjektet har vært et lite bidrag i den 
retningen.  
 

Oslo, 8. februar 2010 
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Sammendrag 
 
Prosjektet hadde som mål å utvikle og prøve ut en selvhjelpsmodell for yrkesaktive 
hørselshemme med sikte på jobbfastholdelse og karriereutvikling. Målet var å fange opp 
yrkesaktive hørselshemmede som sliter på jobben før problemene blir så store at det går ut 
over yrkesaktiviteten. 
 
Prosjektet benyttet samme metode som et tilsvarende prosjekt i Danmark, hvor en lønnet 
nettverkskoordinator bevisst matcher grupper sammen med sikte på mest mulig likhet: Like 
barn leker best. 
 
God deltakelse og oppslutning blant frivillige i HLF, som allerede drev et frivillig arbeid for 
målgruppen, ble ansett for å være viktig for å få til et godt prosjekt og varige virkninger av 
prosjektet. Dette viste seg å bli vanskelig, først og fremst fordi de frivillige hadde gode 
erfaringer med to norske modeller: Moldemodellen og Yrkesaktivt Forum. 
 
Den danske modellen/metoden var til dels ukjent og ble møtt med skepsis fordi den ikke 
passet så godt til norsk organisasjonskultur og geografi. 
 
Tre grupper ble imidlertid etablert, to i Oslo og en i Vestfold. Det ble høstet gode og mindre 
gode erfaringer med etablering og drift av disse gruppene. Gruppen i Vestfold lever i beste 
velgående takket være frivillig innsats fra tillitsvalgte for målgruppen. 
 
Erfaringskonferansen som gikk av stabelen i november 2009 samlet tillitsvalgte for 
målgruppen fra hele landet. Erfaringer fra prosjektet ble gjennomgått og diskutert, samt andre 
pågående modeller for nettverk. Det foreligger planer om kurs for målgruppen og etablering 
av Yrkesaktivt Forum i to regioner og to fylker for inneværende år (2010). 
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Kapittel 1.  Bakgrunn for prosjektet/Målsetting 
 
Bakgrunnen for prosjektet er at mange som får nedsatt hørsel i voksen alder også får store 
utfordringer i arbeidslivet. Flere undersøkelser viser dette og gruppen hørselshemmede er den 
gruppen blant funksjonshemmede som oftest faller ut av arbeidslivet. Den mest kjente og 
veldokumenterte undersøkelsen som dokumenterer dette er den danske rapporten: ”UHØRT? 
Betydningen av nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknyting og arbejdsliv” av Vibeke Tornhøj 
Christensen, København 2006, Socialforskningsinsituttet.  En annen dansk rapport som også 
belyser problemene er ”NÅR HØRELSEN SVIGTER. Om konsekvenserne av hørenedsæt-
telse i arbejdslivet, uddannelsesystemet og for den personlige velfærd” av Thomas Clausen, 
København 2003, Socialforskningsinstituttet. 
 
I løpet av prosjektperioden på ett år var planen å etablere minst seks nettverksgrupper. 
Gruppene skulle stå som modell for senere opprettelse av slike nettverksgrupper over hele 
landet, i regi av HLF, etter prosjektperiodens utløp.  
 
Metode 
Prosjektet benyttet samme metode som i Danmark: En nettverkskoordinator kontaktet aktuelle 
personer i målgruppen, fikk vite litt om den enkelte, alder, kjønn, bosted, yrke, utdanning, 
interesser. På bakgrunn av opplysningene ble gruppene satt sammen og det ble invitert til det 
første møtet. På første møtet ga nettverkskoordinator en målrettet beskrivelse av hva som var 
hensikten med å møtes: Jobbfastsettelse og karriereutvikling.  Etter hvert som gruppen hadde 
sine møter, fulgte koordinator opp med råd og veiledning uten aktiv deltakelse i møtene.    
 
Metoden for en bevisst matching av slike grupper var helt ny i Norge, men har hatt stor 
suksess i Danmark. I Norge har vi til nå hatt andre metoder og modeller å bygge på.  Den 
mest omtalte modellen i Norge er den såkalte Molde-modellen. I korthet går den ut på å danne 
en møtearena for hørselshemmede i yrkesaktiv alder samt deres nærpersoner/pårørende, slik 
at det gis et parallelt tilbud både til hørselshemmede og til nærpersonen. En annen modell er å 
etablere Yrkesaktivt Forum, en møtearena for alle som er interessert i hørselshemmede og 
arbeidslivet. Det var i 2007 et eget prosjekt for å prøve ut modellen med Yrkesaktivt Forum i 
Kristiansand. Prosjektet resulterte i større interesse for å etablere Yrkesaktivt Forum andre 
steder i landet, og det ble også gjort – bl.a. i Syd-Varanger, Sandefjord, Gjøvik og Haugaland. 
Begge de to norske modellene er relativt inkluderende og passer godt til tradisjonell norsk 
organisasjonskultur med fokus på frivillighet og alles like muligheter til deltakelse.   
 
Organisering og forankring  
I HLF har vi gjennom flere år hatt en økende aktivitet blant hørselshemmede i yrkesaktiv 
alder. Vi har siden begynnelsen av 2000-tallet hatt Yrkesaktivt utvalg, og enkelte fylkeslag 
har sett betydningen av å ha et arbeid for hørselshemmede i yrkesaktiv alder og har skaffet 
seg fylkeskontakter for yrkesaktive. Mange av disse har også skolert seg som likemenn. Pr. 
april 2009 fantes det fylkeskontakter i 13 av landets fylker. 
 
Med denne betydningsfulle ressursen av frivillige ble det vurdert som viktig å involvere disse 
som deltakere i prosjektet med tanke på at prosjektet skulle få en god forankring i egen 
organisasjon og et størst mulig omfang, ikke minst med tanke på at prosjektet skulle få satt 
varige spor etter seg. Planen var å bruke Yrkesaktivt utvalg i HLF som prosjektgruppe, dvs. at 
utvalget skulle bidra aktivt i prosjektet, og med fylkeskontakter for yrkesaktive som 
prosjektmedarbeidere og mulige nettverkskoordinatorer lokalt.  Sentralt skulle det engasjeres 
en nettverkskoordinator i halv stilling til å stå for den daglige ledelsen av prosjektet.  
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Kapittel 2.  Prosjektgjennomføring/Metode 
 
Oppstart av prosjektet 
Prosjektet startet opp i midten av februar 2009 med seniorkonsulent Steinar Antonsen som 
prosjektleder/nettverkskoordinator i halv stilling. Yrkesaktivt utvalg og Meniereutvalget ble 
invitert til å være med i en prosjektgruppe. I invitasjonen ble det redegjort for prosjektet og 
den danske modellen.  Det var ingen som responderte på denne henvendelsen. En av grunnene 
er nok at invitasjonen ble sendt på slutten av utvalgenes funksjonstid: HLFs utvalg har en 
treårig funksjonstid som følger landsmøteperioden, fra juni 2006 til juni 2009. Erfarings-
messig vet vi at på slutten av funksjonstiden har noen utvalg mer eller mindre sluttet å 
fungere, slik at det i regelen blir vanskelig å trekke disse med. Yrkesaktivt utvalg hadde på det 
aktuelle tidspunktet gått mer eller mindre i oppløsning og hadde store vansker med å avholde 
møter fordi flere av medlemmene hadde trukket seg fra utvalget. Det ble derfor vurdert som 
nytteløst å rekruttere hele utvalget som prosjektgruppe.  
 
Vår vurdering på det aktuelle tidspunktet var at vi kunne avvente med å etablere en 
prosjektgruppe til at tilstrekkelig med interesserte meldte seg. Dessuten sto vi foran et 
landsmøte i juni 2009 som ville velge et nytt Yrkesaktivt utvalg. Det ville følgelig være 
naturlig å vente med å etablere en prosjektgruppe til det nye Yrkesaktivt utvalg hadde 
kommet i gang med sin virksomhet.  
 
Fylkeskontakter for yrkesaktive ble også invitert til å være med i en prosjektgruppe og 
nettverksgrupper. Her var interessen noe større og flere var interessert i å bidra på en eller 
annen måte. Interessen var imidlertid ikke stor nok til at en prosjektgruppe ble etablert. Flere 
av disse fylkeskontaktene uttalte også en viss skepsis mot metoden i prosjektet, spesielt det 
som gikk på hvordan nettverksgrupper ville bli etablert – det ble argumentert med at dette 
kanskje ikke passet så godt i geografiske områder med lange avstander og spredt bosetting.  
 
Å gjøre noen erfaringer 
For å komme i gang, og ikke minst gjøre noen erfaringer og lodde interessen for deltakelse i 
nettverksgrupper, ble det sendt ut invitasjoner til HLFs medlemmer i den aktuelle alders-
gruppen i tre fylker: Oslo, Akershus og Vestfold.  Brev pr. post og pr. Epost ble benyttet. 
Planen var at det ville være forholdsvis enkelt, rent geografisk, å etablere nettverksgrupper i 
disse tre fylkene hvor Oslo og Akershus kunne sees som en geografisk enhet.  
 
Oslo 
Det ble sendt invitasjon til 450 medlemmer under 67 år. I løpet av februar-mai 2009 resulterte 
dette i 18 tilbakemeldinger fra interesserte om å være med i en eller annen nettverksgruppe. 
 
Akershus 
Det ble sendt invitasjon til 816 medlemmer under 60 år. I løpet av februar-mai 2009 resulterte 
dette i 17 tilbakemeldinger fra interesserte. 
 
Vestfold 
Det ble sendt invitasjon til 396 medlemmer under 60 år. I løpet av februar-mai 2009 resulterte 
dette i 14 tilbakemeldinger fra interesserte. 
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Hvem var de interesserte 
De interesserte besto av folk i alle aldere, fra personer med moderate hørselstap til de med 
store og alvorlige hørselstap. Noen hadde tinnitus, menieres eller otosclerose. Det store 
flertallet besto av kvinner 40-60 år.  
 
Etablering av gruppene 
Tilsynelatende hadde man fått tilstrekkelig med interesserte deltakere til å etablere en eller 
flere grupper i hvert fylke. Den store utfordringen ble å matche personer som hadde 
noenlunde felles interesser. Det var ikke så enkelt fordi folk var veldig ulike. Imidlertid ble 
det etablert to grupper i Oslo, en tinnitusgruppe og en gruppe med moderat tunghørte. I 
Vestfold ble det etablert en gruppe som vesentlig besto av kvinner med forholdsvis store 
hørselsproblemer. To fra Akershus ble senere med i tinnitusgruppa. Resultatet ble at vel 
halvparten av de som hadde meldt seg som interessert ikke fikk tilbud om deltakelse i en 
gruppe, fordi det ikke var tilstrekkelig interesserte i umiddelbar nærhet som kunne matche.  
 
Noen erfaringer med etablering av nettverksgrupper 
Det ser ut til at det første møtet/de første møtene er særdeles viktig: Rammene rundt bør være 
gode, slik at deltakerne føler seg verdsatt og tatt vel vare på.  Et godt velegnet møterom med 
god hørselsteknisk tilrettelegging er også meget viktig. Det så ut til at deltakerne hadde høye 
og kanskje litt urealistiske forventinger til hva de kunne få ut opplegget – det gjaldt ikke minst 
ift. innkalling, sikring av godt møterom, foredragstilbud og dekning av reiseutgifter. Derfor 
ble det en lærdom at det første møte bør romme en bolk som går på avklaring av 
forventninger. 
 
Tanken om å etablere ”rene” grupper (tinnitus, sterkt tunghørt, moderat tunghørt) ser ut til å 
være vanskelig å få til fordi man ikke så lett oppnår tilstrekkelig antall i hver gruppe. Gruppen 
moderat tunghørte ser ut til å ha mindre motivasjon for å treffes. Faktorer som teller mer ser 
ut til å være enten kjønnsmessig balanse, eller en ren kvinnegruppe eller mannegruppe, og at 
deltakerne er på omtrent samme alder.  
 
Ikke gjennomførte planer 
I august 2009 forelå det planer om å etablere en ”blanda” gruppe i Oslo/Akershus, fordi det 
ville være av interesse å se hvilke erfaringer en slik gruppe ville gjøre seg i forhold til de mer 
”rene” gruppene. Dette ville ha vært en gruppe som besto av personer med otosclerose, med 
CI, med meniere og overfølsomhet, og sterkt tunghørte. Imidlertid ble dette ikke gjort pga. 
kapasitetsmangel.  
 
Status for gruppene 
Ved årsskifte 2009/2010 møtes to av gruppene med jamne mellomrom: Tinnitusgruppa i Oslo 
og kvinnegruppa i Vestfold. Imidlertid har tinnitusgruppa hatt stor utskifting av deltakere, og 
kvinnegruppa har opplevd en del avskalling.  
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Kapittel 3.  Resultater og resultatvurdering 
 
Forankring av prosjektet 
Etter HLFs landsmøte i juni 2009 tok det nokså lang tid før det nye utvalget for yrkesaktive 
ble etablert. Det nye utvalget hadde sitt første møte 29.–30.oktober. Prosjektleder presenterte 
da prosjektet og redegjorde for de erfaringer som var gjort. Prosjektleder la i sin redegjørelse 
betydelig vekt på problemet med å bruke den danske modellen i Norge, særlig sett i lys av å få 
til en god forankring av prosjektet blant tillitsvalgte og frivillige i HLF.  
 
Bakgrunnen for den vinklingen var det da var blitt åpenbart at den danske metoden overlater 
mye av arbeidet med oppstart og til dels drift av grupper til en profesjonell nettverkskoordi-
nator, som foretar en suveren sammensetning av gruppene etter forholdsvis strenge kriterier 
for utvelgelse. 
 
Metoden krever også mye informasjon og PR-innsats både innad i egen organisasjon, og utad, 
for å skape blest om tilbudet – og informasjonsarbeid i et slikt omfang kan vanskelig overlates 
til frivillige alene. Det fordres mao. en betydelig profesjonell innsats over tid for at et tilbud 
om nettverksgrupper etter dansk modell skal bli vellykket også i Norge. Og ikke bare i Norge: 
En fersk evalueringsrapport av den danske nettverksgruppesatsingen, dokumenterer at dens 
suksess ikke minst henger sammen med en betydelig profesjonell innsats – nærmere bestemt 
fulltidsstilling som nettverkskoordinator i sentralleddet til Høreforeningen (HLFs motstykke i 
Danmark) – over flere år.  
 
Slike ressurser var ikke tilgjengelige i vårt prosjekt. De frivillige i HLF, som var tiltenkt en 
betydelig rolle, både i prosjektperioden og ikke minst etter det norske prosjektets avslutning 
som frivillige nettverkskoordinatorer, måtte i så tilfelle ha fått en forholdsvis omfattende 
opplæring i oppgaven med å etablere og eventuelt drifte slike nettverksgrupper. En slik 
opplæring – som uansett ikke ville garantere for suksess, nettopp fordi kravene til 
administrasjonsprofesjonalitet er så pass høye – lå imidlertid utenfor prosjektets oppgaver.     
 
Med en prosjektperiode på bare ett år og kun en ressurs i halv stilling, var det nokså begrenset 
hva vi fikk til i løpet av prosjektåret, særlig fordi prosjektet var så uheldig at det havnet i en 
”dødperiode” for de frivillige i Yrkesaktivt utvalg.  
 
En annen organisasjonskultur 
Det som kanskje ble den største overraskelsen og erfaringen i arbeidet med prosjektet, var 
hvordan den danske modellen til dels bryter med innarbeidet organisasjonskultur i Norge – 
særskilt det som går på hvordan vi her til lands organiserer møteplasser for hørselshemmede 
yrkesaktive. I Norge hadde HLF gjennom flere år, på flere ulike plasser, hatt en kultur for å 
etablere møteplasser som inkluderer alle interesserte, enten det nå er som hørselshemmet, 
nærperson eller pårørende, eller annen interessert, blant annet fagfolk, og hvor ikke minst 
frivillige spiller en betydelig og sentral rolle for etablering og drift av møteplassen.  
 
Den danske modellen bryter ganske mye med denne kulturen, hvor mye av arbeidet overlates 
til en profesjonell koordinator. Modellen krever også forholdsvis stort tilfang av interesserte 
innenfor et begrenset geografisk område for at det skal la seg gjøre å danne nettversgrupper. 
For å bøte litt på de geografiske avstandene var det tiltenkt at opprettelse av møteplasser på 
nett skulle spille en rolle. Dette var imidlertid også en oppgave som – i alle fall i utviklingen – 
ville ha forutsatt en profesjonell nettverkskoordinator.  
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Erfaringsseminar 
I prosjektplanen var det satt av ressurs til å avholde et seminar ved prosjektets avslutning. 
Dette ble tatt opp med Yrkesaktivt utvalg i et møte 29.–30.oktober 2009. Det ble da besluttet å 
avholde et erfaringsseminar for fylkeskontakter for yrkesaktive og andre interesserte, hvor 
erfaring med ulike møteplasser og metoder ville bli presentert og diskutert på et generelt 
grunnlag. Erfaringsseminaret ble avholdt 20.–22. november 2009 med 17 deltakere fra hele 
landet. De aller fleste var valgte fylkeskontakter for yrkesaktive.  
 
Erfaringer fra prosjektet ble presentert og grundig diskutert. Ulike erfaringer fra arbeid med 
møteplasser og nettverk rundt omkring i landet ble også presentert og drøftet. Nedenfor 
gjengis referatet fra de ulike innleggene:  
 
Nettverksbygging etter ”Behold Jobben!”-kurs 
Anne Grete Balto, Yrkesaktivt utvalg, presenterte et nettverk som består av tolv tidligere 
deltakere på det første ”Behold-Jobben!”-kurset for yrkesaktive som ble avholdt på HLF 
Briskeby i 2008. ”Behold-Jobben!”-kurs er et kursopplegg over tre samlinger (tre dager pr 
samling) over et halvt år. På kurset arbeides det etter en tese om at kunnskap fører til 
erkjennelse og erkjennelse fører til handling. Kursforløpet over tid skaper forandring, og et 
viktig element i dette er utarbeiding av en handlingsplan og iverksetting av denne. Handling 
er det essensielle. 
 
Deltakerne fra det første kurset holder kontakt via Epost og hadde en helgesamling i mars 
2009 med et faglig og kulturelt program. De søkte om og fikk innvilget kursmidler av HLF til 
treffet. Åtte personer deltok. De skal ha en ny samling i Fredrikstad i 2010, også denne lagt 
opp som kurs. 
 
Seminar om arbeidsmiljø, lyd, støy og Tinnitus 
Einar Sunde Eliassen, Telemark, presenterte et seminar i sitt fylke som var rettet inn mot 
musikklærere med tinnitus. Det hele startet som et likemannsoppdrag. En ung musiker og 
musikklærer hadde fått tinnitus, relativt betydelig plaget. Det ble flere møter med både 
musikklæreren, arbeidsgiveren og de andre lærerne ved musikkskolen. Situasjonen og disse 
møtene startet prosessen som førte til seminaret for yrkesgruppen musikklærere. Gruppen er 
av avhengig av god hørsel, men er ofte utsatt for høy lyd – støy. Musikklærere er 
rollemodeller og har ansvar for unge menneskers holdning til lydnivåer.  
 
Det var en rekke samarbeidspartnere som måtte samordnes for å kunne gjennomføre 
seminaret: 

• Fylkeslegen (Folkehelseprogrammet) 
• Hørselssentralen ved STHF (Sykehuset Telemark Helseforetak) 
• LMS (Lærings- og mestringssenteret) ved STHF 
• Utdanningsforbundet 
• Norsk Musikkråd 
• Innen HLF: 

- Tinnituskontakten i fylkeslaget 
- Interessepolitisk kontakt i fylkeslaget 
- Leder for Yrkesaktivt utvalg 

 
Det som ble satt i fokus for gjennomføring av seminaret var at seminaret skulle ha en 
forebyggende effekt, være rettet mot en yrkesgruppe, ha en stor potensiell effekt 
(rollemodeller) og skape relasjonsbygging på tvers av organisasjonsgrensen. 
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Moldemodellen 
Per Gisle Enge, Yrkesaktivt utvalg, presenterte Molde-modellen. Denne innebærer å legge til 
rette møteplasser for hørselshemmede med ulike behov, hvor nesten all aktivitet drives som 
studiearbeid, som finansierer mye av kostnadene. Det er fire målgrupper for dette arbeidet: 

• Seniorgruppe for de over 70 år 
• Foreldre/barn 
• Pårørende/nærpersoner 
• Yrkesaktive 

 
Møteplassen Yrkesaktivt Forum ble etablert høsten 2003 og ledes av en komite på fem 
personer. De samarbeider nært med pårørende/nærpersoner. Disse har felles møteplass, om 
enn i separate rom, på samme tidspunkt. Yrkesaktivt Forum er en møteplass for hørsels-
hemmede i yrkesaktiv alder, 25–70 år, og har møter med hørselsfaglig innhold 6–8 ganger pr 
år. Møtene skrivetolkes. Medlemmene kommer med temaforslag om hva de ønsker skal bli 
tatt opp. Det blir avsatt tid for sosialt samvær med mat og drikke. Erfaringsutveksling skjer 
enten i plenum eller i mindre grupper. Det avsettes ofte tid til en korte samtale (ett kvarter) i 
vilkårlige parkonstellasjoner.  
 
Yrkesaktivt Forum i Haugaland 
Inger Lise Wegner, Rogaland, fortalte om sitt arbeid med å etablere og drive Yrkesaktivt 
forum i Haugaland. Forumet kom i stand etter kontakt på Epost med andre i samme situasjon, 
og har etter hvert fått ca 40 personer på Epost-lista. Gruppen møtes regelmessig og har 
erfaringsutveksling og temamøter. Forumet har vært flinke til å bruke media.  
  

* 
 

Sammenfattende: Det som særpreger de norske variantene og nettverkene som ble fremlagt, er 
at deltakelse, etablering og drift, er basert på frivillig innsats, i motsetning til den danske 
modellen. Det ble understreket at den danske modellen har sine kvaliteter og at den vil kunne 
tas i bruk av frivillige i Norge også, om det blir interesse for dette og det tilveiebringes et 
tilstrekkelig økonomisk-administrativt grunnlag i sentralleddet. En av kvalitetene er utvilsomt 
at man aktivt etablerer forholdsvis homogene grupper, slik at deltakerne har et betydelig felles 
interessegrunnlag som øker potensialet for gjensidig nytteverdi. Dette understrekes av at 
erfaringene fra Danmark entydig viser at gruppedeltakelse har en positiv effekt for den 
enkelte deltaker. 
 
Seminaret la et godt grunnlag for diskusjonen om mulige modeller å jobbe etter i fremtiden. 
Uten at det ble endelig konkludert, ble det grundig diskutert fordeler og ulemper ved de ulike 
modellene. Deltakerne meldte tilbake at seminaret virket inspirerende for det videre arbeidet 
på yrkeslivsfeltet i eget fylke.   
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Kapittel 4.  Oppsummering/Konklusjon/Videre planer 
 
Alt i alt ble det en nyttig oppsummering av prosjektet på seminaret, og det ble en fin 
erfaringsutveksling med de tillitsvalgte om hvilke utfordringer man står overfor i arbeidet 
med å opprette møteplasser for yrkesaktive. 
 
For inneværende år (2010) foreligger det planer om å etablere møteplasser og kurs for 
yrkesaktive i to regioner og to fylker. Yrkesaktivt utvalg og fylkeskontaktene vil aktivt 
engasjere seg i dette arbeidet. 
 
Vi har også HLF Briskeby som på tredje året avholder sine ”Behold Jobben!”-kurs for 
yrkesaktive hørselshemmede. Disse kursene resulterer ofte i at det etableres nettverk og 
kontakt i ettertid, hvor kursdeltakerne på eget initiativ avholder samlinger. 
 
De nettverk og forum som allerede er etablert, viser tydelig behovet for møteplasser for 
gruppen. Det er også på det rene at en lønnet sentralledd-ressurs over tid, som kan legge til 
rette for etablering og drift av ulike møteplasser, hadde vært en fordel. Ikke minst er det 
behov for å etablere et nettsted og ta i bruk sosiale medier for å få til en samordning av 
virksomheten. 
 
Konklusjon 
Den viktigste erfaringen vi kan trekke av prosjektet, er at den danske modellen er nokså 
avhengig av en lønnet sentralledd-ressurs for at den skal gi resultater i form av levedyktige 
nettverksgrupper. Modellen er for krevende til at den kan overlates til frivillige alene, spesielt 
med tanke på de krav den stiller til målrettet utvelgelse og sammensetning av gruppene. Det 
er imidlertid ingenting i veien for at modellen kan tilpasses med sikte på å gi større spillerom 
for frivillige. Da er her mulig å se for seg en hybridmodell, som har rom også til element fra 
de to norske modellene for frivillig innsats på dette feltet. 
 
En samlet vurdering er at vi i Norge i dag har to hovedmodeller som de frivillige må gjøre et 
bevisst valg i forhold til: På den ene siden har vi Molde-modellen som passer best på 
lokallagsnivå, og på den andre siden har vi modellen med Yrkesaktivt Forum – en modell som 
egner seg bedre for et fylkeslag og for lokallag som ønsker en mer fleksibel arbeidsform. 
Over tid er det mulig å se for seg at enkelte element fra den danske modellen innarbeides, i 
den grad dette blir økonomisk-administrativt overkommelig og det blir organisatorisk etterlyst 
– evt. at dette aktualiseres, eksempelvis av satsingen på yrkeslivsrehabiliteringstilbudet på 
HLF Briskeby rehabiliteringssenter som er under prosjektering med planlagt byggestart 
2010/2011. 


