
    HLF Ytre Follo 
   Ditt lokale hørselslag 

Din hørsel – vår sak 

 

Det lokale hørselslaget - HLF Ytre Follo - i kommunene Ås, Vestby, 

Nesodden og Frogn - har valgt nytt styre! 
 

HLF representerer ulike grupper hørselshemmede, fra hørselshemmede barn og unge til eldre 

høreapparatbrukere. 

 

Styret i HLF(Hørselshemmedes Landsforbund) Ytre Follo har konstituert seg mandag 15. 

oktober 2018 og fikk følgende sammensetning: 

-Leder:  Steinar Antonsen, Ås 

-Nestleder:  Aasmund Berg, Frogn 

-Sekretær:  Anne- Lise Hilmen, Nesodden 

-Styremedl.:  Marit Lise Petterson, Vestby 

   Lilly Selberg, Ås 

-Varamedl.:  Wenche Frich, Frogn 

Jørn Lang-Ree, Vestby 

 

Hørselslaget, som ble stiftet 13. mars 1985, har i dag 664 medlemmer fordelt på de fire 

kommunene i Ytre Follo(Ås, Vestby, Frogn og Nesodden). 

. 

Har du nedsatt hørsel får du høreapparat fra Nav uten at det koster deg noe. Moderne 

apparater er så små og brukervennlige at du ikke behøver å være flau. Og valgmulighetene er 

mange. Nav betaler inntil 5975 kroner per høreapparat samt for tilpasning og eventuelt ekstra 

utstyr. 

Vi har planlagt høreapparatkurs i Ås i januar og på Nesodden i mars 2019. Tilsvarende kurs er 

gjennomført i Vestby og i Frogn i 2018. 

Alle fire kommuner i vårt område har kommunale hørselskontakter som har som en av sine 

arbeidsområder å formidle hjelpemidler til hørselshemmede i kommunen. Men det varierer fra 

kommune til kommune hvor stor kapasitet den enkelte hørselskontakt har. Vi har som en av 

våre prioriterte oppgaver å kartlegge situasjonen. Kommunal hørselskontakt må bli et 

lovpålagt tilbud i alle kommuner, med tydelige ansvarsoppgaver. Formell hørselskompetanse 

på minimum bachlernivå bør kreves. Helsefaglig forsvarlig stillingsbrøk er et annet krav vi 

har. 

 

Vi mener at det bør tilbys et minimum kompetanseprogram på hørsel for alle ansatte i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Hørselstesterdager er gjennomført og det vil vi fortsette med også i året som kommer. Alle 

over 60 år bør la seg hørselsteste. Vi vet at konsekvensene av å leve med uoppdaget 

hørselstap er store, både for den enkelte og rent samfunnsøkonomisk. Forskning viser at 

nedsatt hørsel påvirker helsen og livskvaliteten blant eldre på en rekke områder og gir økt 

risiko for fall og ulykker, sosial isolasjon, angst og depresjon. Ubehandlet hørselstap er i 

tillegg en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens. Det er derfor viktig at nedsatt 

hørsel avdekkes og behandles i tide. 

 

Hørselslaget forestår salg av batterier i den enkelte kommune og reiser på hjemmebesøk til 

medlemmene og på institusjonsbesøk så langt kapasiteten rekker. 



 

 

 


