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HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2019-2022  
 
Formål  
Å bedre og sikre audiografers rettigheter, lønns-, arbeids- og utdanningsvilkår 
 
Status  
Audiografforbundet har: 

 gode politiske kontakter på Stortinget 
 direkte kontakt med NAV sentralt, helsedepartement og -direktorat 
 god økonomi 
 en ny hjemmeside 
 godt samarbeid i Delta 
 gode kontakter i massemedia 
 stabile medlemstall 
 gode kompetansehevende tilbud  
 synliggjøring via sosiale media 
 et godt fagblad 
 et godt forhold til brukerorganisasjoner, leverandører og andre samarbeidspartnere 

 
Hovedsatsning 
At landets befolkning i langt større grad skal kunne dra nytte av audiografenes kompetanse.  
 
Satsningsområder for perioden 2019-2022 
 
Flere audiografer i helsetjenesten 
 Mål: Audiografer skal ansettes av kommunene 
 Tiltak: Søknader om prosjektmidler til kommunale audiografer 
 Tiltak: Synliggjøring av positive ringvirkninger ved ansettelse 
 Tiltak: Langsiktig politisk arbeid for lovfesting av kommunale audiografer 
 
 Mål: Audiografene skal kunne eie og drifte egne klinikker med offentlig avtale 
 Tiltak: Langsiktig politisk arbeid for refusjonsrett og henvisningsrett 
 Tiltak: Innspill via NHO om audiograftjenester inn under Fritt behandlingsvalg 
 Tiltak: Utvikling av medlemstilbud til eiere av slike klinikker 

Tiltak: Skissere viktigheten av et godt rammeverk om dette skal gjennomføres slik at 
det gagner brukerne på både kort og lang sikt 
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Mål: Audiografer skal være ansatt i aktuelle direktorat/departement 
Tiltak: Synliggjøring av behovet for audiografkompetansen i forvaltningen 
Mål: Flere audiografer hos sykehus og avtalespesialister 
Tiltak: Påpeke ovenfor sykehus, HF og RHF hva som eksisterer av lover og regler samt 
sentrale og lokale vedtak knyttet til høreapparattilpasning og kreve at disse 
etterleves 
Tiltak: Ta i bruk demografisk statistikk for å synliggjøre det økende behovet for 
audiografer 
Tiltak: Synliggjøre samfunnskostnadene av for få audiografer 
Tiltak: Engasjere våre samarbeidspartnere til felles innsats 

 
Synliggjøring 

Mål: Audiografer skal være synlige som særegen profesjon  
Tiltak: Fortsette å være aktive innen relevante utvalg og grupper 
Tiltak: Påpeke vår særegenhet i alle relevante fora 
 
Mål: Alle audiografer har kjennskap til hva Audiografforbundet og Delta kan tilby  
Tiltak: Være til stede på aktuelle arenaer, være synlig og oppsøkende 
Tiltak: Invitere Delta til å ha stand på våre konferanser 
Tiltak: Årlig informasjonsmøte for studentene, alle trinn 
 
Mål: Politiske myndigheter skal vite om audiografens kompetanse og samfunnsnytte 
Tiltak: Opprette og vedlikeholde kontakt med sentrale og lokale politikere  
Tiltak: Fremme våre politisk budskap igjennom Delta/YS  
Tiltak: Deltakelse på Arendalsuka, stortingshøringer og andre politiske arenaer 
 
Mål: Andre profesjoner, brukere og pårørende skal ha innsikt i hvem vi er og hva vi 
kan  
Tiltak: Informasjon på blant annet hjemmesiden, sosiale media og i fagbladet 

 
Organiseringstiltak 

Mål:  Audiografforbundet skal være godt organisert og sørge for en effektiv drift 
Tiltak:  Gjennomgang og evt revidering av arbeidsinstrukser for styret og utvalg ifb 
med nyvalg 
Tiltak:  Vurdere bruk av fag- og arbeidsgrupper i forbindelse med styrearbeid 
Tiltak: Opprette regionkontakter  
Mål:  Opprettholde vår gode økonomi 
Tiltak:  Ivareta og skaffe flere annonsører 
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Lønns- og arbeidsvilkår 
Mål: Audiografer skal ha lønns- og arbeidsvilkår som gjenspeiler kompetansen, 
oppgavene og behandlingsansvaret 
Tiltak: Påvirke Delta til å prioritere høyskolegruppa i sentrale lønnsforhandlinger og 
søke samarbeide med relevante yrkesorganisasjoner i Delta 
Tiltak: Bidra til at Delta Direkte kan gi relevante svar på spørsmål om lønn og 
lønnsforhandlinger, til både private og offentlige medlemmer 
Tiltak: Være tilgjengelig for medlemmene angående lønns- og arbeidsvilkår 
Tiltak: Jobbe for retningslinjer for tilpasning av høreapparater for å sikre tilstrekkelig 
med tid per pasient 
Tiltak: Formidle vår veileder for lønns og arbeidsforholds til blant andre nyutdannede 
medlemmer 

 
Utdanningspolitikk og kompetanseheving 
 Mål: Opprettelse av en norsk master i audiologi 
 Tiltak:  Kartlegge mulighet for etablering og finansiering 
 Tiltak: God dialog med audiografutdanningen, NTNU og andre relevante instanser 

Tiltak:  Spille dette inn som et langsiktig mål for Helsedirektoratet 
 
Mål: Kvalitativ grunn-, etter-, og videreutdanning for audiografer 
Tiltak:  Faste samarbeidsmøter med utdanningen ved NTNU 
Tiltak: Arrangere fagkonferanse med høyt faglig innhold. 
Tiltak: Samarbeide med andre yrkesorganisasjoner i Delta om utarbeiding av kurs og 

etter- og videreutdanning med studiepoeng 
Tiltak: Jobbe for et statlig etterutdanningsfond om det opprettes statlige avtale for 

audiografer (på lik linje med tannpleierne) 
 

Etikk 
Mål: Audiografer i Norge skal ha en høy yrkesetisk standard og reflektere over 

egne holdninger, verdier og handlemåter i yrkesutøvelsen 
Tiltak: Tilby kurs og konferanser som vekter 
Tiltak: Jobbe for gode rammevilkår og retningslinjer 
Tiltak:  Etisk komité holder seg oppdatert på utviklingen og eventuelle nye etiske 

problemstillinger 
Tiltak: Gjennomgå og evt revidere egne etiske regler 
Tiltak: Ved en eventuelle lovendringer, sørge for et lovverk som ivaretar 

Audiografforbundets etiske regler 
 


