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AUDIOGRAFSITUASJONEN I FINNMARK 
 
Fra:  Årsmøte i HLF Finnmark, Lakselv 16.mars 2014 
Til:    Finnmarkssykehuset HF v/styreleder Ulf Syversen, Helse Nord RHF 
Kopi til:  Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Runar Sjaastad 

Fylkeskommunalt råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  Sanks Finnmarkssykehuset – Samisk nasjonalt kompetansesenter 
  Lokalavisene i Finnmark/media, NRK Troms/Finnmark/Oddasat/”Nordpå” 
  Pasientombudet i Finnmark 
 

 
Siden høsten 2011 har HLF Finnmark arbeidet aktivt for å forbedre audiografsituasjonen for fylkets 
omtrent 11000 mennesker med en eller annen form for hørselshemming.  Følgende enstemmige 
uttalelser/vedtak vedrørende audiografsituasjonen i fylket er i denne perioden oversendt styret i 
Finnmarkssykehuset HF og med kopi til Helse Nord RHF: 
09.11.2011 Uttalelse fra styret i HLF Finnmark 
04.03.2012  Årsmøteuttalelse fra HLF Finnmark sitt årsmøte i Karasjok 
10.03.2013 Årsmøteuttalelse fra årsmøtet HLF Finnmark i Vadsø 
11.10.2013 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark i Alta  
Styret og administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF har imidlertid stort sett dessverre ikke tatt hensyn til 
uttalelsene fra HLF Finnmark. 
 
Situasjonen for de hørselshemmede i fylket, og da spesielt i Vest-Finnmark, har da også bare blitt verre og 
verre utover i 2013 og 2014.  Ventetida for å få time hos audiograf i Vest-Finnmark er nå på 48-50 uker.  
Mange har ventet i over et år, og noen har gitt helt opp og lar i dag være å bestille time. 
 
Siden ventetida i Vest-Finnmark for tilpasning og utprøving av høreapparater nå er tilnærmet 12 måneder, 
vil årsmøtet i HLF Finnmark oppfordre alle hørselshemmede, som helsemessig og økonomisk makter det, 
å benytte seg av fritt sykehusvalg. 
 
Når det gjelder audiografen i Alta, er det et faktum at hun nå i over 3 år kun har hatt en stillingshjemmel 
på 20 % fast.  Sant nok har Finnmarkssykehuset HF i disse årene latt henne arbeide i inntil 50 %, og det er 
de hørselshemmede i Vest-Finnmark svært glade for.  Årsmøtet i HLF Finnmark er også kjent med at 
audiografen i Alta selv skriftlig har bedt om å få økt sin stillingshjemmel til tilnærmet 100 % fast stilling, 
men hun har ikke fått svar på sin henvendelse fra Finnmarkssykehuset HF. 
 
Slik årsmøtet i HLF Finnmark ser det, har audiografen i Alta blitt behandlet på en svært dårlig måte av sin 
arbeidsgiver Finnmarkssykehuset HF.  Årsmøtet i HLF Finnmark frykter også nå at vedkommende 
audiograf ikke lenger vil makte å fortsette med en så uholdbar arbeidssituasjon.  Og erfarne audiografer 
”vokser ikke på trær”. 
 
Årsmøtet i HLF Finnmark finner det helt uforståelig at Finnmarkssykehuset HF ikke har villet utvide 
audiografstillinga i Alta til 100 %.  Dersom audiografen i Alta allerede i begynnelsen av 2012 hadde blitt 
tilsatt i 100 % stilling, ville hverdagen for de hørselshemmede i fylket de siste årene ha vært mye lettere, 
og ventetida for tilpasning og utprøving av høreapparater ville sannsynligvis ha vært halvert i Vest-
Finnmark. 
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Årsmøtet i HLF Finnmark er imidlertid svært glad for at audiografen tilknyttet Kirkenes sykehus har fått 
ventetida i Øst-Finnmark redusert til akseptable 12 uker.  Likeledes er årsmøtet glad for at 
Finnmarkssykehuset HF arbeider aktivt for å få tilsatt en audiograf i 100 % stilling i Hammerfest. 
 
Men årsmøtet i HLF Finnmark kan på ingen måte si seg tilfreds med audiografsituasjonen i fylket når 
hørselshemmede i Vest-Finnmark må vente i 11-12 måneder for å komme inn til audiograf i fylket.  Dette 
viser helst klart at styret og administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF ikke tar de hørselshemmede i 
fylket på alvor.  Årsmøtet i HLF Finnmark ser seg derfor nødt til nok en gang å gjenta tidligere krav til 
styret i Finnmarkssykehuset om å iverksette følgende tiltak som både på kort og lang sikt vil skape en 
bedre hverdag for alle hørselshemmede i hele fylket: 

1. Straks fatte vedtak om en permanent utvidelse av audiografstillingen i Alta fra 20 % til 100 % 
og med Finnmarkssykehuset HF som arbeidsgiver. 

2. Snarest mulig ha 4 audiografer i 100 % stillinger i arbeid i Finnmark 
3. Påse at alle audiografene i fylket har gode lønns- og arbeidsbetingelser og gode arbeidsforhold 

slik at de blir i fylket, og slik at eventuell rekruttering av nye audiografer kan skje lettere. 
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