
Styret informerer sommer 2022 

Våren er over oss, og som gærne kyr står vi og tripper etter å kjenne gresset imellom tærne. Ikke 
bare er det vår, men det er også en vår uten noen form for reiserestriksjoner. Slipp oss ut! 
Assosiasjonen til oss som yrkesgruppe er ikke vanskelig å trekke. En anerkjent ØNH-lege sa for kort 
tid siden i beste sendetid at det å være audiograf er å være underlagt legene – audiografer jobber 
ikke selvstendig. Dette er en viktig påminnelse om hvorfor det er viktig at vi audiografene står 
sammen med et budskap om at vi både kan og bør kunne jobbe selvstendig i offentlig regi. Men hvor 
samlet vi? Er budskapet vårt såpass fornuftig at det er noe grasrota i forbundet kan stå for? Om ikke 
bør dette komme tydelig fram på landsmøtet vårt den 17. november.  

Styrets jobb er å tale audiografenes sak. I dagens styre er vi medlemmer med både lang og kort 
fartstid. For de med lang fartstid er det en utfordring å vise til hvordan den politiske utviklingen har 
ført oss dit vi er i dag. Det er ikke alle som leser «styret informerer», og selvsagt har vi mange nye 
medlemmer som ikke vet hva Audiografforbundet står for. For å endre på det, og for å gi våre 
medlemmer en større innsikt i hva vi bør diskutere på det kommende landsmøtet, holder styret på å 
skriftliggjøre våre synspunkt. Dette vil ta tid, og vil publiseres på våre nettsider. Den største og 
fremste saken vår er å øke antallet audiografer. Med bakgrunn i at det bør være en audiograf per 
10000 innbyggere mangler vi i Norge per i dag hele 200 audiografer. Allerede der oppstår det en 
debatt på hvor disse bør og kan jobbe.  

Årets største eventyr for oss audiografene går av stabelen 17-18 november. Audiografforbundet 
arrangerer da Etterutdanningskurs for Audiografer (EUA) og vi skal ha vårt treårige landsmøte. Mens 
EUA har som soleklar målsetting om å være et kurs rettet imot audiografenes hverdag, er landsmøte 
forbundets høyeste organ der vi velger hvem som skal representere yrket og  hvilken politikk 
forbundet skal føre. Yrkesgruppen vår fortjener å bli representert av audiografer med en genuin 
interesse for både fag og politikk. Du trenger ikke vite forskjellen på refusjonsrett og rekvisisjonsrett 
for å kunne gjøre en kjempeinnsats i styret. Det som teller aller mest er engasjement, et hjerte for 
audiologien og selvsagt også for pasientene. Om det stemmer, men du vil styra unna politikken er en 
plass i redaksjonen perfekt for deg. Meld deg på og les mer om dette på ksci.no. 

Styret var i år representert på NAS, Nordisk Audiologisk Selskap, sitt årsmøter med både leder og 
nestleder. Fra selve årsmøtet var det lite å melde, men vår leder ble valgt inn i valgkomiteen. Han 
avløser da Lisbeth Wingaard som i en årrekke har gjort en sterk innsats i NAS. Håkon Arnesen, St. 
Olavs, ble gjenvalgt som leder. 

I forrige styret informerer gikk vi ut med en sak meldt til oss om uheldig organisering av pasientflyten 
i enkelte klinikker. Dette er fremdeles en sak som opptar oss, og der vi samler informasjon for å 
kunne vurdere saken videre. Om du som audiografer føler på at du ikke gis de rammevilkår du 
trenger for å utføre yrket ditt på en god måte ser vi gjerne at du tar kontakt for råd og tips på 
hvordan påvirke din egen hverdag. Vi kan også opplyser at gledelig nok er leder Håvard Ottemo 
Paulsen 100 % friskmeldt.  


