
Hørselshjelpere / Likepersoner 

Hørselshjelpere er ikke en del av den offentlige 

helsetjenesten, men samarbeider med den. 

Hørselshjelpere er høreapparatbrukere selv og 

kan hjelpe med praktiske problemer i bruk og  

stell av høreapparater som: 

• Hjelpe til med å skifte batterier, slanger, 

 filter og rengjøre propper 

• Hjelpe apparatbruker til selv å gjøre 

enkeltvedlikehold av apparat og hjelpemidler 

• Vurdere om høreapparat bør sendes 

leverandør for reparasjon 

Hørselshjelperens motto er: Få høreapparatet  

ut av skuffen! 

Hørselshjelpere / likepersoner: 

Bjarne Birketvedt - mob 957 46 092  

Svein-Erik Eriksen – mob 954 50 684 

Trond Kåre Dahl – mob 976 14 279 

Jan Inge Revheim – mob 916 09 550 

 

Hjelp fra hørselshjelper er gratis. Du må selv betale 

for utskiftede deler og porto ved innsending til 

reparasjon. Hjelperne har taushetsplikt! 

Salg av batterier: 

Harald Laustsen mob 913 71 900 

Bjarne Birketvedt mob 957 46 092 

Trond Kåre Dahl –mob 976 14 279 

 

HLF Mandal og Omegn  

Hørselslaget har kontor i 2. etasje på Spiggeren 

Næringspark: Inngang i parkeringsgården fra 

Langgata / Reperbanen. 

Kontoret er åpent ca. en gang i måneden. Salg av 

batterier og hørselstest. De fleste åpne 

medlemsmøtene våre holdes på Kafé Hjerterom. Se 

annonse i Lindesnes avis, på Facebook HLF Mandal 

og Omegn og hjemmesiden vår www.hlf.no 

 

Styret: 

Leder: Jan Inge Revheim - mob 916 09 550 

janinge.revheim@hotmail.com 

Nestleder: Bjarne Birketvedt - mob 957 46 092 

bjarne.birketvedt@gmail.com 

Sekretær: Inger Hansson - mob 991 05 068 

inhansso@online.no 

Kasserer: Harald Laustsen - mob 913 71 900 

ha-laust@online.no 

Styremedlemmer: 

Svein-Erik Eriksen - mob 954 50 684 

Heidi Omland Berthelsen - mob 958 53 503 

Ellen Anda Aslesen - mob 469 06 558 

Else Marie Bergstøl - mob 909 39 837 

Vara: 

Berit Randen – mob 908 55 62  

Walter Dagsland – mob 942 65 487 

Trond Kåre Dahl - mob 976 14 279 

 

 

 

Informasjon til 

høreapparatbrukere 

 i Mandal og omegn 

Hjemmeside: www.hlf.no 

 

 

Vil du støtte oss med din grasrotandel? 
 

HLF MANDAL OG OMEGN HØRSELSLAG 

Org.nr: 995521407 
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Selv om du har fått tilpasset nye høreapparater 

er det ikke sikkert at alt fungerer slik det skal. 

Det er derfor viktig å søke hjelp når du får prob-

lemer med høreapparatene. Nedenfor finner  

du opplysninger om hvem som kan hjelpe. 

 

Til deg som har fått utlevert 

høreapparat ved Sørlandet Sykehus  

Service / øyeblikkelig hjelp: 

Reparasjon av høreapparat eller avstøp til ny 

propp. Kun korte konsultasjoner: 

Ring for bestilling av servicetid – ØNH: tlf.  

38 07 32 68 mellom klokken 08.00 og 15:00. 

Kontrolltime: 

Trenger du justering av høreapparatet eller kontroll 

av hørselens din må du bestille time: 

Tlf. 38 07 32 25 mellom klokken 09:30 og 11:30 

 

Hjelpemiddelsentralen (NAV) AGDER 

Mob 407 02 810 

Hjelpemiddelsentralen gir råd, veiledning og opp-

læring av kommunens hørselskontakter. 

Hørselskontaktene vil være behjelpelig med å  

finne riktig hjelpemiddelløsning for deg. 

Eksempler på hjelpemidler kan være varslings- 

anlegg, hjelpemidler for TV, samtaleforsterker  

m. m. Tekniske hjelpemidler dekkes over 

folketrygden. 

Feil på hjelpemidler meldes til Hørselskontakten i 

kommunen. Er det spesielle problemer slik at 

Hørselskontakten ikke har tilstrekkelig kompetanse, 

vil vedkommende ta kontakt med 

Hjelpemiddelsentralens fagpersoner. Skrivetolk til 

hørselshemmede kan bestilles gjennom 

hjelpemiddelsentralen. 

 

Kommunale hørselskontakter: 

Lindesnes kommune: Anne Grete Erland  

mob 945 05 949 Besøkstid hver mandag  

kl. 08:00- 12:00 på Mandal Sykehjem.  

Marianne Helleren – mob 950 52 777 

Besøkstid hver mandag kl. 08:00- 12:00 på 

Omsorgssenteret på Vigeland. 

Åseral kommune: Wenche Hamran Birkeland - 

mob 415 14 270 Treffetid torsdager mellom kl. 

08:00-16:00 

Hørselshemmedes landsforbund (HLF) 
Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo 

Telefon 22 63 99 00 

Hjemmeside: www.hlf.no 

E-post: hlf@hlf.no 

Vi anbefaler deg å bli medlem i HLF, kontakt 

Hørselslaget eller HLF direkte. Du kan også gå  

inn på hjemmesidene og melde deg inn elektronisk. 

Medlemskontingent: 

Hovedmedlem   kr. 490,- 

Familie / ungdom (under 25 år) kr. 300,- 

 

NB! Husk at medlemskontingenten inkluderer HLFs 

Høreapparatforsikring- på høreapparatene og  

tinnitusmasker med inntil kr. 6 000 pr. stk. og en 

egenandel på kr. 1 000,- pr. apparat. 

Inntil 2 timer gratis juridisk rådgivning i alle saker. 

I tillegg får du medlemsbladet Din hørsel  

tilsendt åtte ganger i året. 

Gå inn på hjemmesiden og se alle de gode 

rabattene du får hos HLFs samarbeidspartnere. 
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