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FORORD
Støypatruljen er et forebyggingsprosjekt med hovedmål å forebygge hørselsskader
blant unge festivaldeltakere. Støypatruljen har gjennom prosjektet deltatt på/bidratt
med ørepropper til 16 festivaler og delt ut rundt 70 000 ørepropper.
Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom(HLFU) har stått for organisering av
prosjektet med Hørselshemmedes Landsforbund(HLF) som søkerorganisasjon.
Prosjektet starter våren 2007 og ble avsluttet høsten 2008. I tillegg til prosjektleder
har HLFUs styremedlemmer stått for utføringen av prosjektet og noen andre frivillige.
Prosjektrapporten vil gi en beskrivelse av prosjektets resultater, oppmerksomhet
rundt prosjektet, erfaringer med metode i tillegg til tanker om videre arbeid på
området.
Prosjektleder vil benytte anledningen til å takke deltakerne i prosjektet i tillegg til
samarbeidsvillige festivaler og andre som positivt har bidratt til og støttet opp om
prosjektet.

SAMMENDRAG
Mange unge mennesker utsettes for helseskadelige lydnivåer på konserter og
festivaler. Hørselsskade som følge av støy er uhelbredelig, men kan forebygges med
enkle midler, som for eksempel ved å bruke ørepropper og å ta pauser fra musikken.
Nesten 700 000 nordmenn opplever tinnitus/øresus av og til, og 20 000 nordmenn er
svært plaget av øresus. De som går mye på konserter og jobber med musikk er av
gruppene som er spesielt utsatt. Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom ønsket
med prosjektet Støypatruljen å forebygge slike hørselsskader gjennom å dele ut
gratis ørepropper og gi informasjon om forebygging på musikkfestivaler.
Målsettingene for prosjektet var å nå tusenvis av unge festivaldeltakere med vårt
budskap om å bruke ørepropper på konsert. For å oppnå best effekt skulle vi være et
synlig og morsomt innslag på festivalene med en kul campingvogn som stand. Også
andre morsomme virkemidler ble brukt, som en t-skjorte med påskriften ”hæ” som
vakte mye oppmerksomhet. Det å tilnærme oss festivaldeltakerne med en god
pedagogisk innfallsvinkel var også viktig. I tillegg var en målsetning å nå flere i
Norges befolkning gjennom medieoppslag.
Alle prosjektets målsettinger ble oppnådd, og prosjektet var meget vellykket. Med
noen få unntak av negative festivaler og en avlyst gikk gjennomføringen i stor grad
meget bra. Vi delte ut nesten 70 000 ørepropper på de to årene prosjektet varte og
ble ettertraktede i festivalverden i tillegg til at vi fikk stor grad av
medieoppmerksomhet både gjennom aviser, radio og tv.
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Prosjektet har lært oss viktigheten av denne typen forebyggingsprosjekter og gitt oss
gode erfaringer til videre prosjekter. HLFU vil både bygge videre på Støypatruljen og
sette i gang andre lignende forebyggingsprosjekter i fremtiden.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET / MÅLSETTING
Mange unge mennesker utsettes for helseskadelige lydnivåer på konserter og
festivaler. Hørselsskade som følge av støy er uhelbredelig, men kan forebygges med
enkle midler, som for eksempel ved å bruke ørepropper og å ta pauser fra musikken.
Nesten 700 000 nordmenn opplever tinnitus/øresus av og til, og 20 000 nordmenn er
svært plaget av øresus. De som går mye på konserter og jobber med musikk er av
gruppene som er spesielt utsatt.
Som ungdomsorganisasjon mener HLFU å ha et spesielt ansvar for forebygging blant
unge mennesker. Ungdom er i liten grad mottakelige for skremselspropaganda og
formanende pekefingrer, og utformingen av tidligere kampanjer og eksisterende
litteratur har i stor grad blitt oppfattet som ”ovenfra og ned”. Holdninger spres langt
mer effektivt gjennom direkte kontakt mellom unge mennesker med felles interesser
og kultur, enn gjennom ”voksenstyrte” informasjonskampanjer. For å nå fram må
ungdom føle at dette angår dem. Tiltakene må derfor iverksettes på unges egne
premisser og arenaer.

Litt teori
Arbeidstilsynet slår fast at hørselstap på grunn av støy er en av de vanligste
yrkesskadene, og at hørselsskade som følge av støy er uhelbredelig. I følge Statens
forurensningstilsyn (SFT) koster støyen samfunnet nærmere 2,6 milliarder årlig, både
i produksjons- og velferdstap. Det er derfor klare regler i arbeidsmiljøforskriftene for
hvor sterk støy man kan utsettes for i en arbeidssituasjon. Støy i fritiden er derimot
ikke regulert, og maksimal støyeksponering kan i enkelte situasjoner, som på
konserter, komme langt over det anbefalte.
Lydnivå måles i den logaritmiske skalaen desibel (dB) og veies oftest med en
frekvenskurve som etterligner ørets følsomhet. Kontinuerlig støy veies med den
såkalte veiekurve A, og måleenheten angis som dB(A). For impulsstøy brukes gjerne
veiekurve C, angitt som dB(C). Menneskers hørsel begynner ved ca 0 dB(A), og
smertegrensen ligger på rundt 130 dB(C). Støyforskriften for arbeid tillater et
maksimalt gjennomsnitt på 85 dB(A) støyeksponering i løpet av en 8 timers
arbeidsdag. En økning på 3 dB betyr en fordobling av støybelastningen, slik at
eksponeringsvarigheten må halveres.
Per dags dato er ikke grunnlaget godt nok til å fastsette sikre grenseverdier for
konserter, men WHO anbefaler at man ikke overskrider et snitt på 100 dB(A) over en
4 timers periode for konsertlokaler, utendørskonserter og diskotek. Nasjonalt
folkehelseinstitutt er mer forsiktig og anbefaler 95 dB(A) i løpet av 3 timer. Det målte
gjennomsnittet på flere rockekonserter er 120 dB(A).
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Med dette som bakgrunn ønsket HLFU å sette i gang prosjektet ”Støypatruljen.” Et
prosjekt som skulle nå ungdom og unge mennesker på egnede møteplasser og med
et budskap som gav god og nyttig informasjon i tillegg til konkrete tiltak.

Målsetting
Prosjektet hadde følgende målsettinger:
- Nå minimum 16.000 unge festivaldeltakere direkte med informasjonsmateriell,
aktiv dialog og gratis ørepropper.
- Være et synlig og morsomt innslag, både på festivalene og på landeveien,
med stand i form av en kul campingvogn, rikt dekorert med relevante
illustrasjoner.
- Nærme oss målgruppen med en ”riktig” pedagogisk innfallsvinkel, ved at
ungdom møter ungdom på deres egen arena. Slik vil vi unngå den ”ovenfra og
ned”-holdning som har preget en del tidligere ungdomskampanjer.
- Nå hundretusener gjennom presseoppslag om prosjektet.

Helt konkret skulle prosjektet besøke musikkfestivaler i Norge over en 2-års periode.
På festivalene skulle ungdommer fra HLFU være til stede med positiv informasjon om
forebygging av støyskader og gratis ørepropper. Synlighet på festivalene var viktig og
en campingvogn skulle fungere som blikkfang og stand. Sekundært ønsket HLFU å
sette fokus på å bli i gjenkjent gjennom å besøke de samme festivalene to år på rad
og vi ønsket å se spesielt på responsen blant publikum og festivalarrangører på vår
tilstedeværelse og vårt budskap.
Prosjektets budsjett var på kr 300 000 år 1 og kr 165 000 år 2. Framdriftsplanen var i
hovedsak gitt av datoene for de ulike festivalene og prosjektet ville med dette ha en
naturlig fremdrift.

PROSJEKTGJENNOMFØRING / METODE
Arbeidet med prosjektet startet i februar 2007. Da ble festivaler kontaktet i første
omgang. I tillegg begynte arbeidet med å kjøpe en egnet campingvogn og
dekorasjon av denne. Utforming av informasjonsmateriell, stand og annet utstyr ble
også påbegynt da. Følgende ble produsert:
- T-skjorter til bruk i prosjektet med påskriften ”Hæ”
- Flyers med budskap om forebyggingsbudskap og informasjon om prosjektet
- Plakater med forebyggingsbudskap
- Standbord til bruk sammen med campingvogn og utenfor
- 2 bannere til bruk sammen med campingvogn og utenfor
I tillegg kjøpte man inn ørepropper og laget mediebudskap rundt prosjektet.
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Oppstartsutfordringer
I starten var det litt vanskelig å få festivalene med på prosjektet. Vi var avhengige av
å delta uten å måtte betale for standplass og vi hadde et budskap som måtte
formuleres veldig riktig for ikke å få feil effekt. Vi valgte blant annet å nedtone bruken
av ordet ”Støypatruljen,” da dette virket skremmende på mange. Festivalene har
mange forespørsler fra ideelle organisasjoner som ønsker standplass. I tillegg
opplevde vi en viss skepsis med bakgrunn i at festivalene nok var redde for stort
fokus på at de hadde for høyt lydnivå.
Men etter et par runder og formidling av vårt budskap om positivt forebyggende
arbeid rettet mot at publikum selv må ta ansvar for sin hørsel, ble festivalene positivt
innstilt, og vi fikk innpass på alle med unntak av en. Vi endret litt på hvilke festivaler vi
ønsket å besøke i forhold til de som var nevnt i prosjektbeskrivelsen, da dette ble sett
som mest hensiktsmessig. Videre viste det seg at det var vanskelig å få plass til en
så stor stand med en campingvogn på flere av festivalene. Vi produserte derfor også
egnet standmateriell som tok mindre plass.

Tidlig mediefokus
Det viste seg at dette var et prosjekt som var relativt enkelt å selge til media. Vi fikk
raskt gode erfaringer med hvordan vi burde og ikke burde formulere budskap og
brukte en del tid på å fremskaffe aktuell forskning og informasjon som vi kunne knytte
til temaet. Allerede før vi dro til første festival fikk vi positiv medieomtale på følgende
steder:
NRK Møre og Romsdal (radio og nettavisen) - 04.04.07
Bergensavisen - 04.04.07
Mozon.no - 02.04.07
VGnett - 02.04.07
Nettavisen (side2.no) - 03.04.07
NRK Nordland (nettavisen) - 03.04.07
Din hørsel - mai 07

Festivalstart
I mai var vi klare til den første festivalen, Nattjazz i Bergen. Over fjellet med
campingvogn dro vi og opplevde utrolig god mottakelse av arrangører og publikum
på festivalen. Videre besøkte vi følgende festivaler gjennom sommeren:
Nattjazz, Bergen
Norwegian Wood, Oslo
Quart festivalen, Kristiansand
Moldejazz, Molde
Oslojazz, Oslo
I tillegg fikk følgende to mindre festivaler ørepropper og materiell av oss:
Garagefestival, Oslo
Kjeller´n Rock Festival, Lillestrøm
Vi var mellom to og fem personer til stede på hver festival. De fleste som stod på
stand med oss var ungdommer som selv hadde en hørselshemming, noe som også
var viktig i vårt budskap. En endring i forhold til prosjektbeskrivelsen var hvilke
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personer vi valgte å bruke på stand. Opprinnelig skulle vi bruke lokale tillitsvalgte på
de stedene vi dro til. Men det viste seg raskt at det var et stort behov for kunnskap
om hørselsskader og forebygging blant de som stod på stand. Da vi tidsmessig ikke
hadde mulighet til å lære opp tilfeldige lokale personer på dette området, valgte vi å
benytte kun sentrale tillitsvalgte (HLFUs styre) som i stor grad allerede hadde denne
kunnskapen.
Responsen på vår tilstedeværelse var positiv både blant publikum, festivalledelse og
andre arbeidende på festivalene. Vi fikk god dialog med publikum og ble et synlig
innslag på festivalene. Med våre ”Hæ” t-skjorter fikk vi litt ekstra humoristisk
oppmerksomhet og campingvogna var et blikkfang både på veiene og på festivalene.
Der vi ikke kunne ha med vogna hadde vi store bannere som også gjorde oss
synlige. Fargerike ørepropper bidro faktisk også til vår synlighet. På noen av
festivalene stod vi sammen med sanitetsstanden. Dette var positivt både fordi de
alltid var sentralt basert og mange naturlig kom dit for å spørre etter ørepropper.
Det viste seg å være vanskeligere å få medieoppmerksomhet i forbindelse med den
enkelte festival. Grunnen er at avisene har en viss spalteplass per festival og da var
det viktigere for dem å anmelde store artister enn å skrive om et prosjekt som vårt. I
løpet av det første året fikk vi også forespørsler om å delta på andre festivaler enn de
forhåndsbestemte. Pga av manglende ressurser(personer til å delta) og delvis
økonomi i tillegg til opprinnelig prosjektplan kunne vi ikke delta på disse. Men det
viste oss likevel at prosjektet raskt ble kjent i festivalmiljøet takket være
tilstedeværelse og medieoppmerksomhet. Prosjektet delte ut ca 30 000 ørepropper
det første året.
Etter det første året hadde vi et lite overskudd i prosjektet takket være god
økonomistyring.

I gang med år 2
Foran besøk på festivaler i år 2 bestilte vi noe nytt materiell som vi så som nødvendig
etter erfaring fra første år. Vi bestilte klær (fleecejakker med Hæ) og gjennomsiktige
regnponchoer for å kunne være synlige også ved dårlig norsk sommervær. Videre
bestilte vi Kjærlighet på pinne med vår logo på. Dette fordi vi første året opplevde at
de fleste fikk ørepropper, men uten å kunne vite hvor de kom fra de gangene vi delte
ut ute blant publikum og ikke bare fra stand. Tanken var at de også skulle få noe med
vår logo på slik at vi ble husket bedre. En erfaring fra det første året var også at vi
trengte en mer informativ brosjyre om forhold rundt støyforebygging, men ikke bare
relatert til festivaler. HLFU valgte derfor å lage en slik brosjyre. Brosjyren ble delt ut i
forbindelse med andre år av ”Støypatruljen.”

Ny holdning blant festivalene
Foran andre år opplevde vi en helt annen respons fra festivalene i forhold til å delta.
Samtlige sa ja med en gang og tilbød oss også bedre plassering, betingelser og
oppmerksomhet på festivalene. Dette viste oss at innsatsen for et positivt budskap
første året gav resultater. Det viste oss også at vi hadde gjort en god profil på
festivalene. I tillegg var det flere og flere festivaler som kontaktet oss og ønsket oss
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dit. Da Quart festivalen som vi også skulle besøke i år 2 ble avlyst, fikk vi muligheten
til å besøke to av de andre festivalene som ønsket oss dit. En av dem var Døgnvill i
Tromsø. Vi så det som viktig å også besøke Nord-Norge med prosjektet og valgte
derfor denne. I 2008 besøkte vi følgende festivaler:
Nattjazz, Bergen
Norwegian Wood, Oslo
Oslo Live Festival, Oslo
Moldejazz, Molde
Oslojazz, Oslo
Døgnvill, Tromsø
I tillegg fikk følgende tre mindre festivaler ørepropper og materiell av oss:
Vollen Vill, Asker
Garagefestival, Oslo
Kjeller´n Rock Festival, Lillestrøm
År 2 av prosjektet var tvers gjennom en positiv opplevelse. Vi opplevde at mange
festivaldeltakere og ansatte på festivalene kjente oss igjen fra året før og
oppmerksomheten og takknemligheten fra festivalene var stor. Videre levde vi på
medieoppmerksomheten fra året før. Hyggelig var det også at Helse og
Rehabilitering gjennom Newswire skrev en pressemelding om prosjektet. Denne fikk
en del oppslag i tillegg til at vi ble intervjuet i to lokale radiokanaler. Videre var det
veldig morsomt at Helse og Rehabilitering også valgte å lage innslag om vårt prosjekt
til Extra trekningen i juni 2008. Dette innslaget har vi fått mye positiv oppmerksomhet
for.
I forbindelse med et annet Helse og Rehabiliteringsprosjekt; ”Null sus” ble også
prosjektet filmet og brukt i den endelige filmen. Takket være den oppsiktsvekkende
campingvognen vår fikk vi en morsom oppmerksomhet som ikke var direkte knyttet til
prosjektet, men der det var nevnt. Dette var Dagbladets kåring av Norges kuleste
campingvogn. På slutten av året fikk vi også et flott oppslag i VG om prosjektet. Og
som en fin tilbakemelding på at vi hadde klart å gjøre prosjektet godt kjent var det
denne gangen VG som ringte oss! Prosjektet delte ut ca 40 000 ørepropper i år 2.
Også internt i organisasjonen har prosjektet gjennom hele perioden fått stor og
positiv oppmerksomhet. Lokallag i HLF kontaktet oss hele tiden med ønske om å
starte mindre lignende prosjekter eller ønsker om besøk fra ”Støypatruljen.”
Prosjektet ble omtalt i medlemsbladet ”Din hørsel” (opplag 52 000) 4 ganger i tillegg
til jevnlig rapport på www.hlf.no og www.hlfu.no.

Oppsummert ser HLFU gjennomføringen av prosjektet som positiv og i all hovedsak
gikk denne i henhold til prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan. Også i år 2 var det et
lite overskudd i forhold til budsjett. HLFU er en liten organisasjon med kun en ansatt
som også var prosjektleder. Vi er spesielt fornøyde med å ha gjennomført et så stort
prosjekt så vellykket i tillegg til ordinær drift av organisasjonen.

8

RESULTATER OG RESULTATVURDERING
Den konkrete forebyggingseffekten av dette prosjektet er ikke mulig å måle i den
forstand at man faktisk forebygger hørselsskader. Det helt klare målet var imidlertid å
bevisstgjøre festivaldeltakere, arrangører og ansatte på viktigheten av å bruke
ørepropper og sette oppmerksomhet på støynivå.

Publikum
Publikum var hovedmålgruppen i vårt prosjekt. En gruppe der noen regelmessig
besøker festivaler og mange av dem oppleves som bevisste på viktigheten av
forebygging. De har ofte med ørepropper selv eller oppsøker aktivt muligheten til å
kjøpe ørepropper på festivalene. Det var tydelig at disse var vant til at man måtte
betale for ørepropper på festival. Mange uttrykte sterkt at det var positivt at vi var der
for å fortelle andre at dette var viktig. De uttrykte også at det at øreproppene var
gratis ville bidra til at flere brukte dem. Det var tydelig at høyt støynivå er et tema i
musikkmiljøet blant dem som går ofte på konsert. Mange kunne også fortelle at de
hadde opplevd tinnitus i flere tilfeller.
En annen stor gruppe er de som mer sjelden er innom festivaler eller konserter og av
slike årsaker er mindre bevisste på støynivået og at dette kan være skadelig. Mange i
denne gruppen gav oss tilbakemeldingen at vi heller burde sørge for at de ikke spilte
så høy musikk. Andre sa ting som ”hva skal jeg med ørepropper, jeg er jo her for å
høre musikken.” Her var det helt klart større behov for informasjon og vi oppnådde
ofte dialog og informasjonsmuligheter ovenfor personer i denne gruppen. Da var det
svært viktig at øreproppene var gratis. Vi kunne dermed be dem ta med seg et par,
ha dem i lomma og bruke dem dersom man opplevde at det var veldig høy lyd. Det
var vanskelig å måle om folk faktisk brukte dem, men vi fikk flere tilbakemeldinger på
at de hadde brukt dem. I tillegg så vi ofte at disse personene brukte proppene og at
de kom tilbake for å be om nye neste konsertdag.
I tillegg til forskjellen på disse to gruppene ante vi også andre grupperinger i forhold
til bevissthet. Disse er ikke klare nok til å definere helt korrekt, men vi fikk likevel det
samme inntrykket på alle festivalene. Den ene av disse var bevissthet relatert til
musikkstil den andre til alder. Vi besøkte rene jazzfestivaler og festivaler med blandet
musikk, men der det gjerne var rene dager med hip hop, rock og andre musikkstiler.
Det er vår helt klare oppfatning at de som gikk på rocke konserter eller mer pop
relaterte konserter generelt var mer bevisste enn de som gikk på hip hop konserter
eller jazz konserter. I forhold til hip hop konserter kan dette knyttes til to andre
faktorer nemlig kulhetsfaktor og alder. De som gikk på hip hop konserter var tydelige
på at det ikke var kult å bruke ørepropper og var de som oftest sa at – de var jo her
for å høre musikken. Klær og kult uttrykk er tydelig viktig i denne gruppen, noe som
igjen gav oss det samme svaret – at bruk av ørepropper ikke var kult. Aldersmessig
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var også denne gruppen gjennomsnittlig yngre enn festivalgjengerne ellers. Det
kunne se ut som de yngste var mindre bevisste enn de litt eldre.
Publikum på jazzfestivaler var en annen gruppe som utpekte seg som mindre
bevisste. Her har mye sin forklaring i at jazzmusikk har mange ulike sjangre og flere
av disse er svært rolig og stille musikk som ikke er hørselsskadelig på samme måte.
Men vi var stort sett til stede på konserter vi visste ville ha for høyt støynivå og det
viste seg likevel at skepsisen mot å bruke ørepropper var stor. Her igjen var man jo
kommet for å høre musikken. Forklaringen i denne gruppen kan nok ligge i at mange
bare gikk på konsert en sjelden gang og derfor ikke hadde samme kunnskapen på
området. Men her var også aldersgruppen betydelig høyere og det virket helt klart at
de voksne konsertdeltakerne kunne mindre om dette med støy enn de litt yngre.
Selv om dette er subjektivt målte grupper var det så gjennomgående at HLFU ser det
som en viktig kunnskap i videre forebyggingsarbeid. De yngste festivalgjengerne
hadde tydelig mindre kunnskap og vilje til å bruke ørepropper sammenlignet med den
eldste gruppen. Virkemidlene ovenfor de ulike gruppene kan derfor være forskjellige.

Festivalledelse og ansatte/frivillige
Festivalledelsen var i utgangspunktet ikke den direkte målgruppen for vårt prosjekt,
men viste seg å være mer viktig enn først antatt. Vi så raskt at flere festivaler var
redde for vårt fokus på høy lyd og hva dette ville ha å si for festivalen. I tillegg solgte
de fleste ørepropper fra før og så ikke nødvendigheten av et fokus utover dette. Den
ene festivalen som sa klart nei til vår deltakelse uttrykte at dersom vi var der ville de
tjene mindre penger på egensalg av ørepropper.
Det å få festivalledelsen til å forstå viktigheten av vår informasjonskampanje og
kombinasjonen av vår tilstedeværelse og tilgang til gratis propper ble derfor vår første
utfordring. Her fikk vi god hjelp av noen festivaler som var umiddelbart positive og vi
kunne vise til dem. I tillegg var det av stor nytte at vi fikk så tidlig god mediedekning,
ved å vise til denne ble flere festivaler bedre stemt i forhold til oss.
Men etter disse startutfordringene og når vi først var til stede på festivalen endret
dette bildet seg raskt. Det at vi ble et humoristisk innslag i festivalmiljøet med våre
Hæ t-skjorter bidro til dette sammen med vår positive holdning og det at publikum
også tydelig satte pris på vår deltakelse. De ansatte og frivillige på festivalene var
også svært positive til at vi var der og bidro til å spre budskapet om vår
tilstedeværelse. Ikke minst var det til stor hjelp at vi ofte stod sammen med
sanitetsstandene. De var sentralt plassert på festivalene og mange kom likevel innom
der for å få vann eller solkrem.
Den endelige bekreftelsen på at vi hadde klart å snu den litt negative holdningen
blant festivalledelsen kom da vi skulle i gang med andre år av prosjektet. I flere
tilfeller ble vi kontaktet av festivalene før vi rakk å kontakte dem og vi fikk bedre
betingelser og plassering på samtlige festivaler i år 2.
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Media - et viktig virkemiddel og verdifull kunnskap
I prosjektets målsetting var det å nå mennesker gjennom media viktig. HLFU som
organisasjon hadde ved prosjektstart lite erfaring med mediejobbing og måtte bruke
en del ressurser på dette arbeidet. Her hadde vi god hjelp av Informasjonssjef i
Hørselshemmedes Landsforbund. Med litt hjelp til utforming av budskap og tilført
kunnskap om innsalg av saker ble media en viktig arena for oss. Vi kan takke tidlige
presseoppslag for god mottakelse på flere festivaler. Selv om vi opplevde det som
vanskeligere å få medieplass underveis i de ulike festivalene, var medieoppslagene
mellom festivalene så stor hjelp at vi likevel føler vi fikk godt medieutbytte. Vi lærte
oss blant annet mye om det å bruke nettaviser, da disse oftere har nye nyhetssaker
er de i stor grad enklere å jobbe mot. I tillegg var det viktig å kunne linke til nettsaker i
vår kommunikasjon til festivalene og via vår nettside.
Faktisk var enkelte medieoppslag helt klart grunnen til at flere festivaler kontaktet oss
i tillegg til de vi skulle besøke. Ved google søk på ordet tinnitus, ørepropper eller
gratis ørepropper kom to av våre beste mediesaker tidlig opp i søket og flere oppga
at det var denne måten de hadde funnet oss på. Våre egne nettsaker med god
informasjon om prosjektet og flere medielinker ble også svært viktig i formidlingen.
Målet var å nå hundretusener gjennom presseoppslag om prosjektet er etter vår
oppfatning nådd.

70 000 propper – tusenvis av festivaldeltakere
Måloppnåelse relatert til media er allerede gjort rede for. I tillegg hadde vi følgende
målsetting:
- Nå minimum 16.000 unge festivaldeltakere direkte med informasjonsmateriell,
aktiv dialog og gratis ørepropper.
Til sammen i prosjektperioden delte vi ut rundt 70 000 ørepropper, de fleste i direkte
kontakt med festivaldeltakere og mange med større og mindre grad av informasjon.
Med bakgrunn i faktisk utdelte propper vil vi si at målet om å nå 16 000 unge
festivaldeltakere er nådd. Men det viste seg å variere i hvilken grad vi samtidig fikk
gitt informasjon. Utdelingen av brosjyremateriell var enklere når vi stod på rolige
områder eller på helt egen stand fremfor når vi aktivt delte ut propper blant publikum
eller stod på trange områder. Under konsertene ble det også vanskeligere pga høy
lyd i tillegg til at folk selvsagt var mest opptatt av musikken.
Det er vanskelig å konkludere med hva som er best metode for å oppnå
informasjonsmulighet og man kan spørre seg om plakater og synlighet gav nok
informasjon selv om vi ikke alltid fikk snakket med mennesker. Men vi kan nok klart
si at det føltes mer hensiktsmessig å oppnå en direkte samtale med personene. Det
å dele ut informasjonsmateriell er ofte vanskelig fordi folk tar det og kaster det eller
ønsker ikke å motta fordi det oppleves som pågående reklame. Mange andre på
festivalene delte ut reklame, noe som også påvirket folk til å tenke slik. Den direkte
en til en kommunikasjonen relatert til å gi folk ørepropper oppfattes derfor av oss som
det beste virkemiddelet i tillegg til det at vi var synlige både med plakater,
stand(campingvogn eller store bannere) og klær(hæ t-skjorter). Målgruppen og
festivalens form ble også viktige faktorer for hva som fungerte. Dette ble vi mye mer
bevisste på til andre omgang av festivalbesøkene og kunne derfor også be
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festivalene om plassering knyttet til vår kunnskap om hva som var mest
hensiktsmessig.

Synlig og morsomt innslag
En annen av våre målsettinger var:
- Være et synlig og morsomt innslag, både på festivalene og på landeveien,
med stand i form av en kul campingvogn, rikt dekorert med relevante
illustrasjoner.
Som også tidligere nevnt var dette viktig for å oppnå resultater og vi oppfatter stor
grad av måloppnåelse. Campingvognen vår fikk stor oppmerksomhet der vi kunne ta
den med og tiltrekte uten tvil publikum. Det var synd at vi ikke fikk mulighet til å ta
den med inn på alle festivalene, men vi var bevisste på å være synlige på andre
måter der det ikke var mulig. En helt klar suksessfaktor var våre t-skjorter med
påskriften Hæ. Disse brukte vi hele tiden og var på denne måten synlige også når vi
gitt rundt blant publikum. Mange kom for å snakke med oss fordi de var nysgjerrige
på t-skjortene, noe som selvsagt ga oss mulighet til å innlede en dialog rundt temaet
hørsel. På flere festivaler ble vi omtalt som Hæ gjengen eller Hæ folka og mange ville
vite hvor de selv kunne skaffe en slik t – skjorte. Vi kan nesten si at vi bygde en liten
merkevare gjennom akkurat dette stuntet.

Pedagogisk innfallsvinkel
Den siste av våre målsettinger var:
- Nærme oss målgruppen med en ”riktig” pedagogisk innfallsvinkel, ved at
ungdom møter ungdom på deres egen arena. Slik vil vi unngå den ”ovenfra og
ned”-holdning som har preget en del tidligere ungdomskampanjer.
Ungdom møter ungdom tilnærmelsen var viktig og vellykket, samtidig var bruk av
humor, igjen hæ t-skjorter, viktig og riktig ovenfor målgruppen. Dette gav oss raskt
rollen som en dialogpartner fremfor noe belærende.
Men det viste seg likevel å være vanskelig å formidle et budskap om forebygging av
hørselsskader uten å vise til fakta som for mange ville virke skremmende. Det ble
nødvendig å fortelle om hva tinnitius var på en alvorlig måte og formidle hvor skadelig
slik lyd faktisk kunne være. Utfordringen lå i å formidle denne kunnskapen på en
pedagogisk god måte. Her igjen var man avhengig av hver enkelt person og dens
valg av tilnærmingsmåte. Det å være positive som personer og ”snakke samme
språk” som målgruppen ble derfor avgjørende for å unngå ”ovenfra og ned”
holdningen. Dette krever i tillegg til bevissthet en del øvelse. Det betyr at vi rett og
slett ble bedre etterhvert. Dersom vi skulle gjennomføre dette eller lignende
prosjekter senere ville vi nok gjennomført et lite kurs i måten å kommunisere
budskapet på for alle informatører i forkant. Nå ble det mer en kort informasjon fra
prosjektleder til hver enkelt i tillegg til en læringskurve. Men vi brukte også mye tid på
å snakke sammen om hvordan det var lurt å formulere seg osv., noe som var nyttig
for alle underveis. Det å lære av hverandres erfaringer ble dermed mer fokusert og
nyttig.
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Måloppnåelse, resultater og kunnskap
Med bakgrunn i de ulike vurderingene av måloppnåelse, resultater osv. ser vi i HLFU
prosjektet som meget vellykket. Dette var et stort prosjekt for en liten organisasjon og
vi måtte selv gå opp mange veier. Vi måtte lære oss mye om budskap, mediearbeid,
tilnærmingsmetoder, målgruppe osv. Alt i prosjektet har vært læring, og vi synes selv
vi har utnyttet motgangen til positiv læring. Det å gjennomføre prosjektet over 2 år var
også viktig i denne sammenhengen. I første omgang fikk vi mulighet til å justere
arbeidsmetode videre til neste festival i løpet av en sesong, men ikke minst fikk vi
gjøre alt på nytt andre året. Dermed var alt bra første året, men enda mye bedre
andre året.
Tilbakemeldinger underveis var ellers svært viktig for at vi selv kunne se at vi gjorde
det som var riktig. Det å bli kontaktet av andre festivaler og media og tillegg til den
spesielt positive mottakelsen på festivalene andre året var uten tvil de alle viktigste
faktorene her.
En av forutsetningene i prosjektet var å besøke de samme festivalene to år på rad for
å oppnå gjengkjennelse. Av naturlige årsaker fikk vi ikke besøkt alle to ganger på
rad. Men der vi fikk det så vi helt klart en effekt. Effekten var størst ovenfor
festivalledelsen som tidligere nevnt, men det var også flere publikummere som
uttrykte at de husket oss fra året før og at de satte pris på at vi var tilbake.

OPPSUMMERING / KONKLUSJON / VIDERE PLANER
Støypatruljen har vært et stort og viktig prosjekt for HLFU. Prosjektet har gjort oss
synlige som organisasjon utad, en synlighet som ellers ikke er lett å oppnå for en så
liten organisasjon. I tillegg ble vi positivt mer synlige i Hørselshemmedes
Landsforbund(HLF) og mer anerkjent som selvstendig organisasjon fordi opplevelsen
er at vi gjennomførte et godt prosjekt. Vi har også blitt kjent som en organisasjon
med fokus på forebygging, ikke bare de som jobber for hørselshemmede, noe som
gir ”folk flest” et bredere og kanskje bedre bilde av organisasjonen.
Den aller viktigste konklusjonen er at vi helt klart har nådd våre mål og møtt tusenvis
av mennesker på festival, gitt dem gratis ørepropper og god informasjon. Indirekte
har vi med dette forebygget hørselsskader som tinnitus hos mange mennesker og
bevisstgjort dem på den generelle viktigheten av forebygging.
Det blir viktig å videreformidle erfaringen med prosjektet innad i organisasjonen og
spesielt relatert til lignende prosjekter som allerede er på gang. Faktisk har HLFU
gjennom dette prosjektet blitt ”ekspertene” på forebyggingsarbeid relatert til fritidsstøy
innad i HLF, noe som for oss er en viktig anerkjennelse. Allerede mens vi jobbet med
Støypatruljen startet vi et annet forebyggingsprosjekt rettet mot russ. Her brukte vi
mye av kunnskapen fra Støypatruljen og prosjektet vil fortsette også i 2009. I tillegg til
kunnskap rundt akkurat forebygging på konsert har vi fått kunnskap om andre
områder der forebygging er nødvendig. Et av disse er fokuset på høy lyd på Mp3
spillere, alltid etterspurt av media. Et annet område er fritidsstøy på f.eks.
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idrettsarenaer, treningsstudio, diskotek osv. Alt er områder der vi vurderer å lage
egne prosjekter eller jobbe interessepolitisk for å oppnå krav om støygrenser.
Det blir viktig for HLFU å følge opp festivalene og fortelle dem om resultatene av
dette prosjektet, både de festivalene vi besøkte og andre. Et hovedmål vil være at
festivalene selv skal ha tilgjengelig gratis ørepropper og informasjonsplakater om
bruk av disse. HLFU og HLF vil i samarbeid utvikle en pakke som festivalene kan
kjøpe billig og bruke til dette formålet. Vi vil også markedsføre oss selv som rådgivere
på støyområdet og oppfordre til dialog rundt temaet videre.

14

TA VARE PÅ
N
I
D
N
E
L
E
S
HØR

A6 brosjyre HLFU 08.indd 3

15.05.2008 21:10:11

Idé/Tekst: Sesilie Halland, Design: Line H. Kamhaug, Trykk: Papermill AS, 2008 / 10 000

TA VARE PÅ
HØRSELEN
Er du ofte på konserter?
Har du høy lyd på Mp3-spilleren?
Utsettes du for støy i andre sammenhenger?
Er du klar over at svært høy lyd eller støyende
omgivelser over lang tid kan føre til hørselsskader? Du kan få forbigående eller varig
tinnitus (øresus) av å utsette deg selv for mye
støy. På sikt kan du få andre hørselsskader
som nedsatt hørsel.
Her forteller vi deg litt om farene ved støy,
skadevirkninger og ikke minst hvordan DU
kan forebygge slike skader.
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NÅR BLIR STØY SKADELIG?
Den lyden du hører hver dag kan være skadelig.
Summen av all støy du utsettes for i løpet av
en dag er en viktig faktor, men også én konsert
med veldig høy lyd kan føre til varige skader
på hørselen. Det viktigste er hvor høyt volum
du utsettes for, eller desibel som det heter.

Dette er lyd
30dB Hvisking
60dB Alminnelig samtale
80dB Hårføner, støvsuger, barnegråt
85dB Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet
90dB Bytrafikk
110dB Høy torden
120dB Rockeband med fullt trøkk
125dB Smertegrensen
140dB Jet motor som tar av
Bare noen få minutter i 110dB kan gi varige
skader på hørselen. Når et rockeband kan
ha et lydnivå på 120dB, sier det oss klart at
lydnivået på en konsert, høyt volum på stereo
eller Mp3-spilleren, kan skade hørselen.
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SEX,
EARPLUGS
AND
ROCK & ROLL
Dersom du går mye på
konsert eller musikkfestivaler er ørepropper
det ”prevensjonsmidlet”
som faktisk kan beskytte
din hørsel mot varige
skader.
I tillegg anbefaler vi deg å
ta pauser fra musikken med
jevne mellomrom og ikke
stå for nært høytalerne.
Med slike forholdsregler
har du god mulighet for
å nyte musikken gang på
gang uten å få skader
på hørselen.
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LITT OM ØREPROPPER
Det finnes tre hovedtyper av ørepropper
– alle virker godt, men de beste gir deg et
bedre lydbilde.
Vanlige ørepropper av voks eller lignende
får du kjøpt billig på apoteket. Øreproppene
gir deg nødvendig beskyttelse og er ofte tilgjengelig på musikkfestivaler og konserter.
Ørepropper som filtrerer lyden finnes i to
typer. Den ene har en juletrelignende form,
er laget av silikon og kan kjøpes i musikkforretninger til rundt 200-300 kr. Disse proppene
filtrerer lyden slik at du får en bedre lydopplevelse enn med propper av voks, mens
forebyggingseffekten er den samme.
Den siste typen er formstøpte ørepropper.
Da lages det et avtrykk av øret ditt og du får
laget ørepropper som er tilpasset deg. Her
kan du selv velge hvilket lydfilter som skal
være på og proppene filtrerer lyden på en
behagelig måte. Slike propper koster i overkant
av 1000 kr.
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Mp3 GENERASJONEN
Jepp… det er det de kaller oss.
Gjennom hyppig bruk og høyt volum
på Mp3-spilleren kan du faktisk
utsette hørselen din for betydelige
skader. Vi anbefaler deg å være
bevisst den bruken du har.
Det beste forebyggingstipset er å
aldri spille på maks volum. Sett
gjerne en desibelgrense på spilleren
om mulig. I tillegg bør du ta pauser
fra musikken med jevne mellomrom.
Vær også observant på bakgrunnsstøyen der du er. Vi har lett for å
skru volumet veldig høyt når det er
bråkete rundt oss, som på T-banen
eller når vi er ute og går.
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HVA ER EGENTLIG TINNITUS?
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Tinnitus er navnet på lydopplevelser uten lydkilde. Det oppleves svært forskjellig fra person
til person og kalles gjerne øresus. Lyden kan
variere fra en svak, lys syngetone til en kraftig
sammensatt lyd som fra en motor.
Hos noen er det slik at lyden kommer og
går – hos andre er den vedvarende. Tinnitus
er ikke en sykdom, men et symptom på at
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?
hørselssamarbeidet mellom øret og sentrale
nervefunksjoner ikke fungerer slik det vanligvis
gjør.
Tinnitus kan vanskelig behandles med medisiner,
men det finnes ulike hjelpemidler som kan
bidra til demping av symptomene. Man
kan også bruke metoder for avspenning og
lignende til å ”koble vekk” lyden i perioder.
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VISSTE DU AT...
•

hvis du spiller musikk på 80% av
volumkapasiteten på Mp3 spilleren, er
hørselen din i fare dersom du lytter i
mer enn 90 minutter?

•

70% av personer som besøker nattklubb opplever tinnitus etter besøket?

•

hørselsskader topper statistikken over
yrkesskader i Norge?

•

4 av 10 personer ikke er klar over at
det å skru opp lyden på Mp3 spilleren
kan medføre hørselstap?

•

675 000 nordmenn har øresus
av og til?

•

20 000 nordmenn er svært plaget av
øresus?

•

ekspertene mener hørselsskader er
mye lettere å forbygge enn å helbrede?
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Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom
(HLFU), er en organisasjon for ungdom med
hørselshemming eller ulike hørselsskader.
Vi hører til Hørselshemmedes Landsforbund .
I tillegg til informasjon og forebyggingsarbeid,
jobber vi interessepolitisk for å bedre hverdagen
til hørselshemmet ungdom og vi arrangerer
aktiviteter.
Du kan lese mer om HLFU på www.hlfu.no
– der kan du også melde deg inn.
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Hørselshemmedes
Landsforbunds Ungdom (HLFU)

Brynsveien 13
Postboks 6652, Etterstad
0609 Oslo
Telefon: 22 63 99 25
E-post: post@hlfu.no
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