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AUDIOGRAFSITUASJONEN I FINNMARK 
 
Fra:  Styremøte i HLF Finnmark, Alta 11.10.2013 
Til:    Helse Finnmark HF v/styreleder Ulf Syversen og direktør Helse Finnmark HF  
Kopi til:  Helse Nord RHF 
  Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Runar Sjaastad 

Fylkeskommunalt råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  Sanks Helse Finnmark – Samisk nasjonalt kompetansesenter 
  Lokalavisene i Finnmark/media 

NRK Troms/Finnmark/Oddasat/”Nordpå” 
Pasientombudet i Finnmark 

   
 

 
De siste 2 årene har HLF Finnmark arbeidet aktivt for en bedret audiografsituasjon for fylkets 11000 
hørselshemmede. 
Følgende enstemmig uttalelse/vedtak vedrørende audiografsituasjonen i fylket er i denne perioden oversendt Helse 
Finnmark HF og Helse Nord RHF: 
09.11.2011 Uttalelse fra styret i HLF Finnmark 
04.03.2012  Årsmøteuttalelse fra årsmøtet i Karasjok 
10.03.2013 Årsmøteuttalelse fra årsmøtet i Vadsø 
Det har imidlertid vært vanskelig å få konkrete tilbakemeldinger fra Helse Finnmark HF. 
 
Styret er kjent med at siden mai i år har det kun vært en audiograf i fylket i arbeid i 100 % stilling, audiografen 
tilknyttet Kirkenes sykehus.  Vedkommende må ta imot pasienter fra hele fylket og har en enorm arbeidsbelastning.  
I tillegg lar Helse Finnmark HF audiografen i Alta arbeide i 50 % stilling for å dekke mest mulig av vestfylket. 
Styret i HLF Finnmark har også ad omveier fått kjennskap til at Helse Finnmark HF siden mai i år har forsøkt å få 
ansatt en audiograf i 100 % stilling tilknyttet Hammerfest sykehus, men at en pr.dato ikke har lyktes med dette. 
 
Styret i HLF Finnmark er tilfreds med at Helse Finnmark HF arbeider med å få tilsatt en audiograf i 100 % stilling i 
Hammerfest.  Styret i HLF Finnmark kan imidlertid ikke med sin beste vilje forstå hvorfor Helse Finnmark HF ikke 
har imøtekommet HLF Finnmark sitt råd og ønske om å øke audiografstillinga i Alta til 100 %, noe som 
umiddelbart ville ha ført til en bedre hverdag for de hørselshemmede i fylket.  Styret i HLF Finnmark kan heller 
ikke akseptere at Helse Finnmark HF fraskriver seg ansvaret for audiografsituasjonen i Alta ved å hevde at det er 
Helse Nord RHF som gjennom ØNH-avtalelegespesialisten har ansvaret for utlysing og ansettelse av audiograf i 
Alta.   
 
Styret i HLF Finnmark er selvsagt glad for at audiografen i Alta tillates å arbeide i inntil 50 % stilling, men dette er 
likevel en uholdbar situasjon for vedkommende, og styret i HLF Finnmark frykter nå for at vedkommende audiograf 
gir opp og søker ansettelse/arbeid utenfor Finnmark fylkes grenser.  Dette vil i tilfelle være en tragedie for de 11000 
hørselshemmede i fylket.  Dagens ventetid når det gjelder tilpasning og utprøving av høreapparater på 7-10 måneder 
er allerede altfor lang og medfører at svært mange hørselshemmede fungerer vesentlig dårligere både i dagligliv og 
arbeidsliv enn det som er nødvendig og ønskelig.  Manglende utredning og tilpasning av høreapparater medfører 
også i tillegg ofte sykemelding i ventetiden, og dette er heller ikke god samfunnsøkonomi. 
 
Styret i HLF Finnmark henstiller på det sterkeste Helse Finnmark HF om å vise i handling at Helse Finnmark HF tar 
de hørselshemmede i fylket på alvor.  Derfor ber styret i HLF Finnmark nok en gang om følgende tiltak som både 
på kort og lang sikt vil skape en akseptabel situasjon for de hørselshemmede i fylket : 
 

1. At det raskest mulig fattes vedtak om en permanent utvidelse av audiografstillingen i Alta fra 20 % til  
100 % og med Helse Finnmark HF som arbeidsgiver. 

2. At audiografene i fylket gis gode lønns- og arbeidsbetingelser og gode arbeidsforhold slik at de blir i fylket, 
og slik at rekruttering av nye audiografer kan skje lettere 
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