
Styret informerer  

Alle oss i styret ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere et godt nyttår! Vi i styret er klar 

for å ta tak i det nye året fullt av nye og gamle utfordringer. Stortinget har med knapt flertall 

nylig avvist å utarbeide en ny plan for hørselsomsorgen. Helse og omsorg minister Bent Høie 

viste til at man heller burde følge helsedirektoratets rapport som ble publisert i høst. Den 

rapporten oppfordrer ikke til særlig endring av dagens hørselsrehabilitering og mener at 

ventetiden er på et håndterbart nivå. Dette er nok noe de fleste av våre medlemmer og pasienter 

ikke kjenner seg igjen i. Det den påpeker derimot at det er stor behov for flere audiografer 

fremover, som er veldig opplagt fra vår side. Det som savnes sårt er at det er ingen forpliktelser 

til politisk handling i rapporten. Styret jobber med å svare ut den politiske utviklingen og komme 

med våre vurderinger. 

Folk flest ser seg nok lei på COVID19 tiltakene, og det er ikke mangler av pasienter hos 

undertegnede som spør om de kan ta av seg munnbindet så snart døra inn til kontoret lukkes. Det 

har heldigvis ikke kommet noe større smittespredninger fra ØNH klinikker og høresentraler enda 

og de fleste drifter nært samme aktivitetsnivå som før. Det tyder på at audiografer og andre 

ansatte viser gode smittevernsrutiner. Fortsett den gode jobben! Det er ikke lenge til vaksinene 

blir tilgjengelig for de fleste i vår arbeidsgruppe. Det er nok litt variasjon i de ulike 

helseregionene når audiografer får tilbudet, men vi jobber med en utsatt pasientgruppe og har en 

stor pasientmengde. Det har blitt kommunisert at vi står relativt høyt i prioriteringsrekkefølgen. 

Det har vært en endring i styresammensetningen. Christina Penne har måtte prioritere andre 

forpliktelser og Andreas Tegemann har tatt over hennes rolle som kasserer. Styret har ikke hatt 

mulighet til å samles fysisk siden det første møte i januar 2020 på grunn av Covid19 situasjonen, 

men vi fortsatte arbeidet digitalt og skal øke møteaktiviteten vår fremover. Forhåpentligvis vil en 

mer åpen hverdag kommer snart med en normalisering av samfunnet og jobb.  

Har dere noen spørsmål eller forslag så det bare å ta kontakt. post@audiograf.no. 

 


