
Styret informerer høst 2016 

Via Facebook, der veldig mange av oss audiografene er venner med hverandre, kan det se ut som om 
de aller fleste av oss har hatt en vel overstått sommer. For styret har det vært vanskelig å koble helt 
ut med tanke på den høyaktive høsten vi står ovenfor. Arendalsuka sparket det hele i gang med to 
arrangement med hørsel som tema, der vi deltok i det ene debattpanelet ved siden av 3 
toppolitikere. Deretter fulgte et nasjonalt «audiologopedi»-møte der et mulig tverrfaglig samarbeid 
var tema. NAS i Trondheim var en fantastisk arena, både faglig og ikke minst et sted der vi møter 
både andre profesjoner og kollegaer fra andre land. Og så: I november skal vi endelig igjen skal være 
vertskap for våre egne når vi arrangerer arbeidsseminar og vårt treårige landsmøte: LM16. 

Etter at Stortinget i fjor høst vedtok at audiografene skal utredes for en større rolle i 
hørselsomsorgen har det dessverre ikke vært bevegelse i saken. Byråkratiet har sine begrensninger, 
og vår sak er ikke den eneste som skal følges opp under en meget endringsvillig regjering. I 
september ser vi endelig den spede starten på veien videre. Ledsaget av flere engasjerte fra 
Legeforeningen skal vi i møte med Helsedepartementet redegjøre for saken vår. Det er en 
kjensgjerning at styrende organer har lite kunnskap om vårt fagfelt, så vi antar å måtte bygge stein 
for stein. Grunnmuren skal være bestående av strenge krav til kvalitet. Målsettingen er audiografer 
med selvstendige statlige avtaler. Avtaler som skal inneha absolutte krav til utdanning, utstyr, 
etterutdanning og praksis. 

«I Norge gjøres det ikke rehabilitering innen hørsel.» Sitatet er gammelt, og bygger bl.a. på at 
generell rehabilitering skal involvere flere instanser og faggrupper. Vi har vanskeligheter for å svelge 
en slik ordlyd i all den tid vi daglig opplever å lyktes med nettopp rehabilitering. Vi anerkjenner 
likevel behovet for en sterk argumentasjon for å påpeke svakhetene i dagens system. Vi mottar 
ukentlig meldinger på både individ- og systemnivå som motiverer og dokumenterer behovet for langt 
flere med hørselsfaglig utdanning.  

Vi har ambisjoner om at LM16 vil bli så mye mer enn et landsmøte. De av dere som tar turen til Oslo 
og LM16 skal igjennom et arbeidsseminar få muligheten til både å lytte, men aller helst si deres 
hjertens mening om både fag og politikk – og så reise hjem velvitende om at dere har satt deres spor. 
Et slikt arbeidsseminar i tilknytning til landsmøtet er nytt av året. Konseptet at  man gruppevis får 
tungt faglig påfyll etterfulgt av godt med tid til diskusjoner og casestudier. Gruppelederne tar dette 
halvveis – den andre halvparten er det medlemmene i gruppa som må stå for. Ta med caser, og 
problemstillinger dere står ovenfor i hverdagen. I etterkant vil gruppelederne presentere det som 
forhåpentligvis vil bli fruktbare diskusjoner.  

Vel møtt!  


