
 

 

 

 

 

«Å leve med tinnitus» 
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Om HLFU 

HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom, mellom 

13 og 35 år, med nedsatt hørsel, tinnitus, CI og Menieres sykdom. HLFU har ca. 1300 

medlemmer, fordelt på 10 landsdekkende lokallag, med et sentralstyre og administrasjon 

forankret i Oslo. HLFU jobber aktivt for å skape en plattform for våre medlemmer, hvor dårlig 

hørsel er normalt, men samtidig jobbe utadrettet for å hindre kommende hørselsskader, 

gjennom informasjon, holdninger og virkemidler. Se www.hlfu.no for mer informasjon.  

Bakgrunn 

Tilfeller av tinnitus (øresus) som følge av støy er økende og omtrent 15 av 100 har tinnitus. 

Dette tilsvarer at ca 237 000 i aldersgruppen 13 til 35 år opplever eller har opplevd tinnitus. 

Mange klarer å takle tinnitusen. Imidlertid kan noen synes at det er plagsomt og for et lite 

mindretall kan det være vanskelig å være i jobb, studere eller fungere i det daglige.  

Tinnitus defineres som opplevelse av lyd som utelukkende kommer fra aktivitet i 

nervesystemet og som ikke er relatert til noen form for ekstern stimuli. Tinnitus er den også 

den støyskaden vi opplever som gjør størst inntrykk på ungdom siden skaden kan oppstå 

plutselig og tanken på å få tinnitus oppleves som svært ubehagelig. Tinnitus kjennetegnes 

ved at det er en lyd bare du selv hører. Mange beskriver tinnitus som en brusende, pipende, 

susende, ringende, hviskende eller hylende lydopplevelse. Lyden kan oppfattes i ett av 

ørene, i begge ører eller inne i hodet, og kan være kontinuerlig eller komme av og til. For 

mange forsvinner lyden etter en stund, for noen blir lyden så plagsom at det går utover 

helsen. 

Tilstanden er ikke en sykdom, men et symptom på at samarbeidet med øret og sentrale 

funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør. Noen har tinnituslyder i korte 

perioder, mens andre opplever tinnituslyder konstant. Akutt tinnitus defineres som perioden 

fra tinnitus oppstår og cirka 3 måneder frem i tid. Tinnitus som har vart lengre enn 3 til 6 

måneder omtales som vedvarende tinnitus. Mange kan dessuten ha hatt ikke-plagsom/lite 

plagsom tinnitus i lang tid, men plutselig oppleve mer plagsom tinnitus. 

Tinnitus kan være av en slik karakter at det svekker livskvaliteten til en person og 

kontinuerlig tinnitus kan i verste fall gi følgesymptomer som gir yrkes- og 

funksjonshemming. Epidemiologiske undersøkelser fra en rekke land viser at 2 – 3 % av de 

med tinnitus utvikler så store plager at det hemmer den sosiale og yrkesmessige utfoldelsen, 

og tilstanden har også for enkelte medført depresjoner med selvmordstanker. Overføres 

tallene til Norge, vil det være ca 6000 til 7000 unge mennesker som i sin daglige aktivitet 

http://www.hlfu.no/


hemmes av tinnitus. Tilstanden vil ofte føre til lange sykemeldingsperioder, og til delvis eller 

hel førtidspensjonering. 1 

For å mestre tinnitus, er det viktig at personen har kunnskap om hva tinnitus er, hvordan 

tinnitus oppstår og hvilke mekanismer som har innvirkning på tinnitus.  Kunnskap om tinnitus 

kan være avgjørende for personers myndiggjøring i forhold til livsmestring og kan være 

veldig nyttig i rehabilitering.  

I HLFU opplever vi at mange unge sliter med tinnitus og hvordan man skal takle plagene. De 

opplever å være ensomhet, og noen har så store problemer at de ikke klarer å fungere i det 

daglige. Våre medlemmer savner møteplasser med fokus på mestring, erfaringsutveksling og 

gode råd. Vi ønsker derfor å utvikle et opplegg som fremmer myndiggjøring og mestring hos 

unge med tinnitus. Målet vil være at dette kan bli et fast tilbud fra HLFU og våre lokallag. Vår 

erfaring er at det ikke finnes sosiale nettverk for unge med tinnitus, og de tilbudene for som 

finnes for målgruppen er primært knyttet opp til helsevesenet og statlige prosjekt. Vi mener at 

frivillige sosiale nettverk, som dette prosjektet bygger opp, vil kunne dekke andre behov enn 

den helsevesenet dekker. HLFU ser det som en viktig oppgave å bidra til at ungdom med 

hørselshemming kan bygge og utvikle sosiale nettverk til tross for sine 

kommunikasjonshindringer og at de kan lære nødvendige metoder for å mestre 

hørselshemmingen, i dette tilfellet tinnitus, på en slik måte at dens betydning for det sosiale 

livet og mulighet for nettverksbygging blir minimert. 

 

Prosjektet det her søkes midler til er ekstraordinære tiltak som faller utenfor vår og HLFs 

ordinære virksomhet. Vi har ikke ressurser til å gjennomføre et slikt omfattende tiltak uten 

eksterne ressurser.  

 

Målsetting og målgruppe 

Målet med prosjektet vil være å bidra til økt livskvalitet hos ungdom og unge voksne (13 til 35 

år) gjennom to identiske samlinger, en i Oslo og en i Trondheim.  Samlingene skal være en 

miks av faglig og sosialt innhold med tilhørende program, og fokus skal ligge på å mestre 

tinnitus og samtidig få møte andre i lignende situasjoner. Vi ønsker også å invitere inn våre 

tillitsvalgte og andre interesserte i lokallagene for å øke kunnskapen rundt temaet.  

                                                                 
1
 Tinnitus – et omfattende helseproblem med store konsekvenser for den enkelte og samfunnet. 

http://www.tannlegetidende.no/i/2004/11/dntt-109329  

http://www.tannlegetidende.no/i/2004/11/dntt-109329


Prosjektets målgruppe vil være hørselshemmede i alderen 13 til 35 år. Vi ønsker her å nå ut 

til hele medlemsmassen i HLFU, samt til andre unge med tinnitus utenfor organisasjonen. 

Målet er 15 deltakere per samling.  

Videre vil prosjektet gi muligheter for samarbeid med andre aktører. Vi ønsker blant annet å 

dele erfaringer med HLF Briskeby Videregående som også jobber med samme tematikken. 

De arbeider med samme aldergruppe som prosjektet omfatter, og deler flere av de samme 

utfordringene. HLF Briskeby har stilt seg positivt til erfaringsutveksling i forbindelse med 

prosjektet. Om vi får gjennomslag for prosjektet ønsker vi å invitere dem med på samlingen i 

Oslo for å lære av hverandre. Dette vil også kunne bidra positivt på rekrutteringen av frivillige 

til HLFU, men viktigst av alt: kunne bidra til å øke livskvaliteten til unge med tinnitus som i 

dag ikke er en del av HLFU.  

Frivillighet og brukermedvirkning 

HLFUs administrasjon og styre skal stå som ansvarlig for prosjektet og utgjøre 

prosjektgruppen og prosjektledelsen. HLFUs styre er frivillige og selv hørselshemmet. Vi vil 

også knytte til oss frivillige i lokallagene som kan være til hjelp i forbindelse med promotering 

og avholdelse av samlingene. Disse ressurspersonene vil primært være leder og nestleder i 

nevnte lokallag:   

- HLFU Telemark og Vestfold 

- HLFU Østfold 

- HLFU Region Øst 

- HLFU Agder 

- HLFU Rogaland 

- HLFU Hordaland 

- HLFU Midt-Norge 

- HLFU Nordland 

- HLFU Sogn og Fjordane 

I tillegg til innspill fra frivillige og brukere i lokallagene vil det på samlingene legges opp til 

stor fleksibilitet i forhold til brukermedvirkning. Deltakerne skal i forkant av samlingene ha 

mulighet til å komme med innspill til hva man ønsker å ta opp, samt at man setter av tid på 

samlingene til å ta opp det man måtte ønske. Det vil i tillegg legges opp til at de som ønsker 

forteller om sine erfaringer med tinnitus i plenum.    

 



Gjennomføring og metode 

Prosjektet vil ha oppstart i januar 2019 og ha en varighet på et år. Første steg vil være å 

avklare mulige datoer for samling. Prosjektet skal ha to identiske samlinger, en i Trondheim 

og en i Oslo. Samlingen har en varighet på en dag og legges til en lørdag, med mulighet for 

overnatting for deltakerne til søndag. Ved å legge samlingene til en helg har yrkesaktive og 

elever/studenter større mulighet til å delta. 

HLFU vil bruke fagpersoner med god kompetanse på feltet, kombinert med frivillig innsats fra 

vår medlemsmasse. I forhold til fagpersoner så vil vi blant annet benytte oss av inspirator 

Christian Røsaker og psykolog Katharine C. Williams som har kompetanse innen 

psykososial mestring av hørselstap. De frivillige trekkes inn i det praktiske rundt samlingene, 

samt at de vil være god ressurser når det kommer til kunnskap om det å leve med tinnitus. 

Samlingene vil bygges opp med foredrag, workshops og praktiske øvelser. Tema vil være 

grunner til at tinnitus oppstår, hvordan bli kvitt tinnitusplager, stressmestring, avspenning, 

fysisk aktivitet, mestringsstrategier og endring av tankemønster. Program vil avklares tidlig i 

prosjektperioden.  

Samlingene har som grunnleggende mål å:  

 Mestre tinnitus – få en bedre hverdag og livskvalitet 

 Gi informasjon, tips og råd 

 Møte andre i samme situasjon, erfaringsutveksling, sosialt samvær   

For å øke tilgjengeligheten vil samlingene være et gratis tilbud der kostnader til transport og 

eventuell overnatting dekkes. 

Når innhold og program er endelig fastsatt vil prosjektgruppen utvikle invitasjoner og ta sikte 

på første samling i jan 2019 og påfølgende samling vil avholdes i april 2019.  

Vi vil aktivt bruke HLFUs kanaler for å promotere samlingene, herunder nettside, sosiale 

medier, lokallag og egne medlemsarrangementer. Invitasjon vil gå ut til alle våre medlemmer 

på mail. HLFs fagblad Din Hørsel og medlemsbladet Hørt og Berørt vil benyttes til 

annonsering, samt HLFs nettside og sosiale medier. For rekruttering av eksterne deltakere 

vil vi sende ut og be om spredning av informasjon i grunnskoler, videregående skoler og 

universiteter. Vi vil også sende ut informasjon til hørselssentraler og øre/nese/hals leger.   

Måling av resultater/effekt  

Deltakerne vil få muligheten til skriftlig evaluere samlingene rett i etterkant av samlingene, 

samt et par måneder etter deltakelse. Evalueringene vil vise om samlingene har tjent sitt 

formål og om deltakerne har fått det utbyttet vi ønsket å oppnå. Evalueringene vil bli tatt med 



i prosjektgruppens evaluering i slutten av prosjektperioden. Kunnskapen og erfaringene vil bli 

brukt i det videre arbeidet for å få til permanente samlinger av denne typen.  

Fremdriftsplan 

Prosjektet vil bestå av følgende hoveddeler: 

 

Januar 2019 Danne prosjektgruppe. Booke lokaler for samlingene og 

avklare datoer. Kartlegge behov og finne aktuelle 

foredragsholdere.  

Februar/ mars 2019 Utvikle overordnet program og innhold i samarbeid med 

bidragsytere. Utvikle invitasjon og promoteringsmateriale.  

April 2019 Sende ut invitasjoner og spre informasjon om samling i Oslo.  

Mai 2019 Samling i Oslo.   

Juni 2019 Sende ut invitasjoner og spre informasjon om samling i 

Trondheim.  Evaluering ut til deltakere på første samling.  

August 2019  Samling i Trondheim.   

September  2019 Evalueringer ut til deltakere på samling to.  

November/desember 

2019 

Sluttevaluering og – rapport.  

 

Prosjektets betydning 

Prosjektet vil bidra til at flere unge med tinnitus kan få en arena der man kan få kunnskap om 

tema og hvordan man kan mestre en hverdag med tinnitus. Samtidig får man treffe andre i 

samme situasjon. Da listen for å delta legges lavt kan man få hjelp til å forebygge problemer 

som senere kan føre til mer alvorlige plager med de konsekvensene det kan få for den 

enkeltes skole, studie eller jobbsituasjon, samt sosiale liv. Prosjektet vil bidra til å styrke 

kunnskapen om tema hos HLFU og våre lokallag. Vi vil også gjennom ekstern rekruttering få 

erfaring som senere vil komme til nytte i arbeidet for å nå ut til hørselshemmede unge som 

ikke er blitt fanget av verken HLFU eller det offentlige hjelpeapparatet.  

Da listen for å delta legges lavt tror vi, basert på erfaring, at flere av HLFUs lokallag vil delta. 

Kunnskapen de tar med seg vil derfor videreformidles til medlemmer som ikke kunne delta, 

og prosjektets virke vil derfor kunne ha betydning utover de to samlingene. HLFU sentralt vil 



bistå lokallagene med informasjon fra samlingen til deltagerne slik at 

videreformidlingsprosessen blir lettere.  

Videreføring og formidling av resultater 

Prosjektet tilfører HLFU og våre frivillige ny kunnskap og kompetanse innenfor feltet og vil bli 

videreført i større eller mindre grad avhengig av ressurser. Det er mulig at prosjektet kan gi 

grobunn til en årlig samling arrangert av HLFU sentralt der man fokuserer på 

problemstillingene som blir tatt opp i prosjektet eller at lokallagene kan arrangere mindre 

samlinger i sine fylker. HLFU opplever at flesteparten av de som deltar på våre 

prosjektsamlinger er frivillige i våre lokallag. Dette antar vi vil være tilfellet også i dette 

prosjektet. Vi vil derfor ha fokus på at kunnskapen videreformidles til frivillige i lokallag som 

ikke har mulighet til å delta. Som nevnt ønsker vi har lokallagsledere- og nestledere skal 

bidra som ressurspersoner. Dette vil gjøre at videreføring av informasjonen fra samlingen, 

samt å bygge opp nettverk for unge med tinnitus, vil være lettere. Etter hver avholdte samling 

vil vi formidle resultatene på HLFUs nettside, samt kjøre artikler i HLFs fagblad «Din Hørsel» 

og medlemsbladet «Hørt og Berørt».   

Budsjett 

2019 

Inntekter  

Egne midler  10.000 

Søknadsbeløp  151.000 

Sum inntekter   161.000 
  

Utgifter  

Prosjektleder 50.000 

Reisekostnader prosjektmøter/prosjektgruppe 10.000 

Mat/drikke prosjektmøter  5.000 

Leie av lokaler – 2. stk 16.000 

  Lunsj/pausemat på samlingene 10.000 

Honorarer bidragsytere 15.000 

  Reisekostnader deltakere    25.000 

  Overnatting deltakere  25.000 

  Invitasjoner/informasjon 5.000 

  Sum utgifter 161.000 

 


