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Vedlegg:

Prosjektbes
krivelse :

Interaktiv tinnitusklinikk i  Arendal Prosjektbeskrivelse.doc

Innledning
Søknaden gjelder
¡ Forebygging ¤ Rehabilitering ¡ Forskning
Det søkes for året

2009
Prosjektets varighet
Antall år:
£ 1 år £ 2 år T 3 år
Forventet startdato [dd.mm.åååå]

01.01.2009
Forventet sluttdato [dd.mm.åååå]

31.12.2011
   

Opplysninger om søkerorganisasjon
Org.nr. HR

17
Organisasjonsnummer

970205195
Organisasjonens navn

Hørselshemmedes Landsforbund
Adresse

Brynsveien 13
Postnummer

0609
Poststed

OSLO
Postboks

Postboks 6652 Etterstad
Postnummer postboks

0609
Poststed

OSLO
Telefon

22639900
Telefaks

22639901
E-post

hlf@hlf.no
Web adresse

www.hlf.no
Intern søknadsfrist i søkerorganisasjonen

30.05.2008
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Steinar
Etternavn

Birkeland
Stilling

Prosjektkoordinator
Telefon

22639917
Mobil

E-post

birkeland@hlf.no

Prosjektinformasjon
Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes et annet organisasjonsledd enn det sentrale leddet
¡ Ja ¤ Nei
Skal prosjektet gjennomføres utenfor organisasjonen av en ekstern instans
¤ Ja ¡ Nei
Navn på ekstern instans

SSHF, Hørselssentralen
Opplysninger om prosjektlederen
Fornavn

Georg
Etternavn

Træland
Arbeidssted

SSHF, Arendal, hørselssentralen
Adresse

Serviceboks 605
Postnummer

4809
Poststed

ARENDAL
Telefon

37014545
Mobil

91718427
Kompetanse

Teknisk Audiolog

Geografisk område for prosjektet
Er prosjektet landsdekkende?Det krysses av for Landsdekkende kun i de tilfellene der prosjektet involverer målgrupper/deltakere over hele
landet
¤ Ja ¡ Nei

Prosjektet
Navn på prosjektet

Interaktiv tinnitusklinikk i Arendal
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Prosjekttema

Etablering av interaktiv nettside med generell og utdypende fagkunnskap, svar på spørsmål og oppfølging av
pasienter.

Hvilket helseområde faller prosjektet innunder
¡ Somatisk helse
¡ Psykisk helse
¡ Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
¡ Tiltak for bedrede levekår
¤ Andre helseområder
Beskriv kort helseområdet "Andre helseområder"

Tinnitus
Alderskategori
T Barn og unge T Voksne T Eldre

Budsjett
Inntekter

              År 1 År 2          År 3

    
Offentlige midler

     
Andre inntekter

     
Søknadsbeløp        Sum totalt

søknadsbeløp

 400000 170000 120000 690000 
Egne midler     

 250000 120000 80000  
Totale inntekter Sum totale inntekter

 650000 290000 200000 1140000 
   
Utgifter

              År 1 År 2          År 3

    
Lønn, sosiale utgifter

 500000 200000 160000  
Innkjøpte
tjenester/honorarer

         

 50000 30000 20000  
Materiell/utstyr     

 100000 60000 20000  
Andre utgifter     

     
Totale utgifter Sum totale utgifter

 650000 290000 200000 1140000 

Samarbeidsprosjekt
Er dette et samarbeidsprosjekt mellom flere frivillige organisasjoner
¡ Ja ¤ Nei
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Sammendrag
Sammendraget for søknader innen forebygging og rehabilitering må inneholde følgende punkter:1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets
målsetting 3. Prosjektets målgruppe 4. Prosjektets betydning5. Framdriftsplan
Sammendrag - se oppsett i hjelpeteksten!

1. Bakgrunn
Mellom 10 og 15% av landets befolkning er i ulik grad plaget av tinnitus (øresus), derav 1-3% i invalidiserende
grad. Faktorer som er viktige for mennesker med tinnitus, særlig i akuttfasen, er god og riktig informasjon, mulighet
for å få faglig kvalifiserte svar på det de lurer på, og tilstrekkelig oppfølging.

Tinnitusklinikken i Arendal har i dag staus som nasjonalt kompetansesenter for tinnitusbehandling. Det kombinert
med  fritt sykehusvalg har ført til "ubehagelig" lange ventelister . Tinnitusklinikken har pr i dag et helhetlig, faglig
godt og grundig tilbud, med pasienter fra hele landet - men dessverre for liten kapasitet i fht etterspørsel.

De færreste tinnitusrammede her til lands har i dag tilgang på et helsefaglig forsvarlig tilbud, og søker i stedet etter
informasjon på verdensveven. Internett  "oversvømmes " av helseinformasjon som ikke minst kan virke
forsterkende på øresusen til tinnitusrammede i akuttfasen. Kvalitetssikret informasjon er svært viktig for
tinnitusrammede, spesielt tidlig i sykdomsforløpet.

For å bøte på dette informasjonsunderskuddet vil vi utvikle en interaktiv nettside i samarbeid med sykehusets
allerede påbegynte arbeid med egen nettportal og med HLF. Nettsiden skal være med å gi et bedre tilbud til
mennesker med tinnitus, hvor kompetansen vi har opparbeidet oss på tinnitusklinikken vil komme til nytte og glede
for så vel tinnitusrammede og deres pårørøende / nærpersoner, som fastleger, NAV/SYA og NAV/ARK og den
lokale kommunale rehabiliteringstjenesten.

2. Målsetting
Prosjektets målsetting er å etablere en interaktiv nettside som kan gi oppdatert generell og utdypende kunnskap
om tinnitus, kunne svare på spørsmål fra brukere av nettstedet, og gi bedre oppfølgingen av pasienter som
allerede er under behandling.

Inkludert i dette ligger det et samarbeid med både Tinnitusutvalget og Tinnitustelefonen i HLF. Dette vil ikke minst
bedre ventelistesituasjonen ved klikken og gjøre oss i stand til å etablere et  akuttilbud i samarbeid med
Tinnitustelefonen i HLF.

3. Målgruppe
Prosjektets målgruppe er mennesker med tinnitus og deres pårørende / nærpersoner, fagpersoner og andre som
kommer i kontakt med mennesker med tinnitus, eller er interessert i temaet.

4. Betydning
En lett tilgjengelig interaktiv nettside, med høy helsefaglig og informasjonsfaglig standard, utviklet i nært samarbeid
med HLF, vil gi raskere hjelp og økt forståelse og kunnskap for mennesker med tinnitus, og personer de er kontakt
med. Dette vil ha betydning i fht . utviklingen av tinnitus, og vil kunne redusere alvorlighetsgraden.

Prosjektet representerer et vesentlig FoU-løft for å styrke en av sykehusenes fire hovedpilarer, nemlig
helsepedagogikk, ved at det legges opp til substansiell flerfaglighet, nettilgjengelighet, myndiggjøring av brukere og
rehabiliteringsrettet samarbeid mellom klinikk, pasienter og brukerorganisasjon.

5. Framdrift
Prosjektet starter 1. januar 2009. En interaktiv nettside utvikles i perioden 2009 - 2011.

Gjennomførinen vil skje i tre sekvenser eller faser, hver med ett års varighet:
- 2009: Planlegging- og utvikling.
- 2010: Utprøving og evaluering.
- 2011: Kalibrering og implementering.

Søkerorganisasjonen vurderer søknad
OBS! DENNE SIDEN SKAL FYLLES UT AV SØKERORGANISASJONEN. Siden er tilgjengelig for søker inntil søkerorganisasjonen har fylt ut
feltene, kontrollert skjemaet og sendt det inn. Etter at søkerorganisasjonen har gjort dette, har ikke søker lenger mulighet for å gjøre endringer i
skjemaet.
Dato for innsendt søknad

20080612
Søknaden er:
¤ Godkjent ¡ Avvist
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Godkjenne søknad for innsending
Dette er siste saksbehandlingstrinn for organisasjonen. Du har fortsatt anledning til å redigere i søknaden. Både ved svaralternativet JA og NEI
på spørsmålet under, har ikke organisasjonen lenger tilgang til søknaden etter å ha foretatt kontroll og sendt inn. Ved å velge JA, går søknaden
videre til behandling hos Helse og Rehabilitering. Ved å velge NEI blir søknaden avvist og går ikke videre.
Ønsker du å sende søknaden inn til Helse og Rehabilitering for behandling
¤ JA ¡ NEI
Opplysninger om saksbehandler i søkerorganisasjonen
Fornavn

Steinar
Etternavn

Birkeland
E-post

birkeland@hlf.no


