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Det beste med år 2020 må vel sies at det snart er over. Året har vært en formidabel test på intet 
mindre enn menneskeheten, og dermed alle og enhver. Vi har alle måttet forsake trygghet og 
nærhet, i form av fare for sykdom, økonomisk belastning og avstand til familie og venner. Det som 
redder oss er pilarene i samfunnet bestående av en sterk stat, et sterkt offentlige helsevesen og gode 
ordninger for de som trenger det. Det er ingen tvil om at det koster enorme summer og setter alt 
dette på prøve. Garantien ligger i at nok penger strømmer inn i velferdskassen.  

Skatter og avgifter betaler direkte eller indirekte lønna til alle offentlige audiografer. Det vil si at jo 
høyere lønn, jo mindre til fellesskapet. Uttrykket «en fattig trøst» passer særdeles godt, men det er 
kanskje greit å ha med seg at et heller magert lønnsoppgjør ble en del av den store nasjonale 
dugnaden, og at vår gruppe 4 kom godt ut av det i 2018. Det er også verdt å merke seg Deltas 
markeringer rundt bærekraftmålene, og det er ikke til å komme unna at økte lønninger gir økt 
forbruk – og en ytterligere belastning på moder jord. Med en minstelønn på makslønn på 500.000- 
for offentlig ansatte audiografer, kan det utfordre å ta et slikt perspektiv. Kanskje spesielt i disse tider 
kan det virke motiverende å ta et steg tilbake og sette pris på yrket, der vi alle bidrar til å hjelpe 
andre som en del av verdikjeden som utgjør hørselsomsorgen. Men misforstå oss rett; vi kommer til 
å stå hardt på kravene om lønnsøkning for audiografene, spesielt til neste år da altså ikke årets 
oppgjør falt heldig ut for høgskolegruppene.  

I forrige Audiografen kunne vi lese reaksjonene på Utredning av tilbudet til hørselshemmede levert 
av Helsedirektoratet. Både redaktør Odd Magne Risan i Audiografen og Studieprogramleder for 
audiologi ved NTNU, Lars Gunnar Rosvoldaunet, peker på elefanten i utredningen: Helsedirektoratet 
utviser i sin utredning ikke forståelse for begrepet hørselsrehabilitering, men synes å mene at 
høreapparatstilpasning (+et par kontroller) er hva brukerne trenger. Kanskje har vi i 
Audiografforbundet hatt et for stort fokus på det organisatorisk framfor det rent faglige. Det har på 
sett og vis aldri handlet om refusjonsrett eller rekvisisjonsrett da dette er kun verktøy med formål om 
å et faglig eierskap. Og det er et solid tankekors er at ingen med formelt ansvar for 
hørselsrehabilitering roper varsku når utredningen synes å konkludere med at dagens system er 
adekvat. Den er dermed i direkte konflikt med våre målsettinger om lettere tilgang til profesjonell 
hørselstesting, kamp imot ubehandlede hørselstap og at langt flere skal ta i bruk sine høreapparater. 
Begrepet eksponentiell kurve ble kjent for mange i mars måned, men i april-mai så vi med lettelse at 
kurven over antall smittede med korona falt. Kurven for antall hørselshemmede i årene framover ser 
er ikke ulik, men tiltakene minner dessverre mye om svensk koronataktikk. At hørselshemmede går 
helprivat eller forsøker annen egenbehandling omtales i utredningen som uheldig. Dette er milde 
konsekvenser med tanke på personlige og samfunnsmessige konsekvensene av et lite tilgjengelig 
tilbud innen hørsel. Audiografforbundet håper politikerne som har fremmet et forslag i Stortinget om 
en helhetlig hørselsplan vinner fram, slik at kanskje brukerperspektivet tas på alvor. Det 
sammenfaller med vår politikk, men vi innser at faget i langt større grad må kommuniseres i tillegg til 
politikken. Hverken direktorat eller politikere er bedre enn den påvirkningen de tilbys.  

På grunn av korona ble året kontingent for de av audiografene som jobber i privat sektor utsatt, men 
nå er den sendt ut. Merk at man får fratrekk for hver enkeltuke man har vårt permittert, og at 
ukeantallet eller andre spørsmål sendes til post@audiograf.no. Vi trenger hvert et medlem for å 
fortsette kampen om en kvalitativ hørselsomsorg! 

Og med det ønsker vi dere alle en riktig god jul! 

 


