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Innledning 

 
Audiografer arbeider i dag både i offentlig og privat praksis. Audiografer er i dag autorisert, 
noe som innebærer at vi plikter å følge helsepersonellovens bestemmelser. Tittelen 
”Audiograf” er beskyttet, og skal kun benyttes dersom man har fått godkjent søknad om 
autorisasjon.  
 
Våre samarbeidspartnere er i hovedsak øre-nese-halsleger, audiopedagoger og 
audioingeniører, men vi skal også forholde oss til høreapparatleverandører, 
interesseorganisasjoner og andre naturlige samarbeidspartnere. Vi er en profesjon i utvikling, 
noe som gir oss muligheten til å vise vår bredde i faget. Denne håndboken skal i første 
omgang være en veileder for nyutdannede audiografer, men også tidligere utdannede 
audiografer vil ha nytte av en slik håndbok. 
 
I håndboken vil du finne informasjon du trenger å vite som medlem av Norsk 
Audiografforbund. Du vil også finne oversikt over vervinnehavere i NAF, informasjon for 
endringer av opplysninger vi trenger om deg, vedtekter og handlingsplan.  
 
Vi håper du vil finne denne medlemshåndboken nyttig. Er det informasjon du savner, eller 
tips du ønsker å formidle, setter vi pris på at du tar kontakt. 
 
 
Audiografen 
NAFs fagblad er ”Audiografen”. Som medlem vil man få Audiografen tilsendt automatisk. 
Der vil du finne fagartikler, stillingsannonser og annen informasjon om det som skjer i 
fagmiljøet. 
 
 
Hjemmesiden 
NAFs hjemmeside finner du på www.audiograf.no  
Denne siden oppdateres med relevante aktiviteter, nyheter og stillingsannonser. Man skal også 
finne informasjon om NAF som organisasjon her.  
Tips til hjemmesiden mottas gjerne, ved e- post til haavard@gmail.com 
 
Medlemsinformasjon via E- post 
Styret i NAF har en del informasjon til medlemmene som det ikke er ønskelig å publisere på 
hjemmesiden. Ved å holde styret informert om aktiv e- postadresse, kan du få informasjon 
tilsendt direkte. Kontaktperson i styret espen@audiograf.no 
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Verv i Norsk Audiografforbund 
 
 
_________________________________ 
 
Leder: 

Espen Devig Andreassen  

Helgelandssykehuset Sandnessjøen  

E-post: espen@audiograf.no 

 

 

Sekretær: 

Hanne Kristine Nergaard 

Oticon Norge 

E-post:  hanne@audiograf.no 

 

Styremedlem: 

Marit Sæter 

Rikshospitalet 

E-post:  marit@audiograf.no 

 

 

1. vara: 

Håvard Ottemo Paulsen 

Akershus universitetssykehus 

E-post: haavard@gmail.com 

 

3. vara: 

Kristin Ødegård 

Molde Sykehus 

E-post: odegk@hotmail.com 

Nestleder: 

Kristin Flote 

Sykehuset i Vestfold (SiV) 

E-post: kristin@audiograf.no  

 

 

Kasserer: 

Frits Talset 

Siemens Høreapparater 

E-post: Frits@audiograf.no  

 

 

 

 

 

 

 

2. vara: 

Jorid Løkken 

Audioplus 

E-post: jorid.lokken@audioplus.no 
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Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF (Under revidering) 
 
Det er viktig at audiografene forholder seg til NAFs yrkesetiske retningslinjer. Det er vår 
oppgave å holde oss faglig oppdatert, og holde vår kunnskap ved like. Våre etiske regler er 
som følger: 
 
I. Audiografer skal gjennom profesjonell yrkesutøving sette brukers behov aller øverst. 
1.1 Audiografen skal bruke alle tilgjengelige ressurser, herunder formidle henvisning til andre 

spesialister om nødvendig, for å yte best mulig service. 
1.2 Audiografen skal ved begynnelsen av behandlingen informere bruker om behandlingens 

omfang og evt. kostnad. 
1.3 Audiografen skal gi fullstendig opplysninger til bruker om de er/blir del av undersøkelse, 

forskning og undervisning. 
1.4 Innbygget i audiografyrket er respekt for menneskers liv, rettigheter og verdighet, 

uavhengig av nasjonalitet, rase, tro, alder, kjønn, politiske synspunkter eller sosial status. 
1.5 Audiografen må gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende helselov, og forholde seg 

til denne, samt respektere brukerens rettigheter ifølge loven. 
1.6 Audiografen plikter å overholde sin taushetsplikt. 
 
II. Audiografen skal opprettholde høyt faglig nivå av profesjonell kompetanse. 
2.1 Audiografen skal vise til faglig oppdatering gjennom kurs, seminar og gjennomgang av ny 

og tilgjengelig faglitteratur, og vise til økt kompetanse gjennom praktisk yrkesutøvelse. 
2.2 Audiografens fagutvikling skal være tilgjengelig for kollegaer. 
 
III. Audiografenes forhold til kollegaer, medarbeidere, arbeidsgivere og leverandører. 
3.1 Audiografen skal fremme godt samarbeid med kollegaer og andre yrkesgrupper. 

Audiografen skal vise respekt for kollegaers, medarbeideres, arbeidsgiveres og 
leverandørers rettigheter.  

3.2 Hensynet til den enkelte bruker er overordnet hensynet til kollegaer og andre 
samarbeidspartnere. 

3.3 Audiografen skal kjenne arbeidsstedets målsetting og funksjon, og være lojal mot 
gjeldende regler og instrukser så langt de er i samsvar med audiografens yrkesetiske 
retningslinjer. 

3.4 Audiografen skal ikke delta i aktiviteter som undergraver audiografens interesser. 
Audiografen skal være lojal mot audiografyrket. 

3.5 Audiografen skal henvende seg skriftlig og med kopi til overordnede når det søkes om 
bidrag eller ytelser eksternt til prosjekter, forsøk og lignende. Alle bidrag skal ytes i full 
åpenhet.  

3.6 Det er ikke tillatt å motta personlige fordeler som kan betraktes å påvirke audiografen, jfr. 
Helsepersonellovens §9. 
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IV. Audiografen skal akseptere alle regler og standarder som ivaretaes av Norsk 
Audiografforbund, utøvd av Etisk utvalg. 
4.1 Brudd på etiske regler vil kunne føre til disiplinære følger for audiografen. 

Sanksjoner kan i alvorlige tilfeller medføre eksklusjon av forbundet. 
4.2  
4.2 Alle etiske spørsmål som audiografen ønsker å ta opp med Norsk Audiografforbund skal 

taes opp med Etisk utvalg. 
4.3 Audiografen skal ved offentlig opptreden eller tale gjøre det klart om hun/han opptrer på 

vegne av seg selv, yrkesgruppen eller en virksomhet.  
4.4 Landsmøtet vedtar ved alminnelig flertall retningslinjer for yrkets etikk. 
 
 
 Autorisasjon 
 
Lov om helsepersonell er trådt i kraft, og med den har vi fått innført autorisasjon av audiograf 
som helsepersonell. Etter utgangen av 2002 kan man ikke bruke tittelen audiograf uten 
autorisasjon. Som autorisert helsepersonell er tittelen som audiograf beskyttet. 
 
Autorisasjon er et offentlig styringsmiddel, og hovedformålet er å ivareta pasienters sikkerhet, 
samt sikre at audiografer har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket. Personer uten 
autorisasjon har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som kan gi inntrykk av at 
vedkommende har autorisasjon. Arbeidsgivere påtar seg et særlig ansvar ved å ansette ikke 
autorisert personell. 
 
Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver 
forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er 
autorisert. Det innebærer bl.a. et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi 
helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til. Taushetsplikten er 
forankret direkte i lov og gjelder for den som er autorisert, og den som gir helsehjelp på et 
selvstendig grunnlag må dokumentere dette i pasientjournalen. 
Audiografer har plikt til å overholde Lov om helsepersonell. For pasienten vil dette være en 
kvalitetssikring av behandlingen.  
 
Hvordan  søker jeg om autorisasjon? 
 Studenter utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag etter 01.01.01.får autorisasjon når 

de har bestått eksamen. Dette gjøres ved at utdanningsinstitusjonen sender info om 
kandidater med bestått eksamen, kandidaten betaler gebyret og autorisasjonskontoret 
utsteder autorisasjon. 

 Audiografer med utdanning fra Høyskolen i Sør-Trøndelag før 01.01.01. skal ved 
søknad til Statens autorisasjonskontor fremlegge bekreftet kopi av vitnemål for bestått 
eksamen.  

 Audiografer uten vitemål fra høyskolen, men med bestått annen utdanning innenfor 
sitt yrke, kan få autorisasjon som audiograf dersom de har utført sitt yrke på heltid i 
minst to år, eller tilsvarende periode på deltid i løpet av de siste fem år før forskriftens 
ikrafttredelse. Erfaring fra yrket i mindre enn 50% stilling kan ikke medregnes. 
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Forskriften om overgangsordningen oppheves 31.12.2008, men vi gjør oppmerksom på at 
yrkestittelen ikke kan brukes uten autorisasjon etter utgangen av år 2002. Det vil i praksis si at 
vi må søke før utgangen av 2002. Etter det kan man ikke kalle seg audiograf uten å være 
autorisert. 
 
Hvor henvender jeg meg? 
Man henvender seg til; 
 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (Autorisasjonskontoret) 
 Postboks 8053, Dep 
 0031  OSLO 
 
eller via Internett, på adressen; http://www.safh.no 
 
 
 
 
 
 Rettigheter via folketrygden 
 
Alle som er bosatt eller arbeider i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden. Folketrygden 
gir rett til alders-, etterlatte- og uførepensjon, grunnstønad og hjelpestønad ved uførhet, 
attføringsytelser, stønad ved yrkesskade, stønad til enslige forsørgere, kontantstønad ved egen 
og barns og andre nære pårørendes sykdom, fødsel, adopsjon og arbeidsløshet, medisinsk 
stønad ved sykdom, skade, legemsfeil, svangerskap og nedkomst og ved avbrudd i 
svangerskap og gravferdsstønad. 
Mange av folketrygdens ytelser fastsettes i forhold til et grunnbeløp, kalt G. Dette reguleres 
av Stortinget en eller flere ganger i året overensstemmende med forandringer i det alminnelige 
inntektsnivået. 
Folketrygden finansieres ved medlemsavgifter fra arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende 
og andre trygdede, arbeidsgiveravgift og tilskudd fra staten. 
 
Pensjonsalderen er 67 år. Man kan imidlertid opptjene pensjonspoeng frem til fylte 70 år. 
Alderspensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg og eventuelle 
forsørgertillegg for ektefelle og barn. Mange arbeidsgivere har pensjonsordninger for sine 
ansatte. NAF anbefaler sine medlemmer å undersøke hvilke ordninger arbeidsgiver har for 
sine ansatte.  
Det kan føles underlig å skulle tenke på pensjon og lignende i ung alder, men NAF anbefaler 
sine medlemmer å sette seg inn i dette. Mange får seg en overraskelse når de en dag sitter i 
situasjonen.  
 
For nærmere informasjon om noen av punktene, kan man henvende seg til NAV, eventuelt. 
via Internett på adresse www.NAV.no 
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 Medlemsfordeler i Delta 
 
NAF er tilknyttet Delta, som er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Som 
offentlig ansatt melder du deg inn i Delta og blir da automatisk medlem av NAF. 
Medlemsavgiften til Delta for offentlig ansatte audiografer er 1.45% av din lønn. For 
privatansatte audiografer finnes en differensiert avtale, og man melder seg inn direkte i NAF. 
Kontingenten er pr. i dag satt til kr. 1.500,-. Man blir da medlem av Delta, men har ikke alle 
medlemsfordelene som offentlig ansatt har. Den skiller seg fra fullverdig medlemskap i den 
forstand at Delta ikke kan gi bistand i lønnsspørsmål eller juridisk bistand ved arbeidstvister. 
Juridisk bistand kan imidlertid kjøpes via NAF til en avtalt pris. Prisen vil ligge under det 
koster å bruke jurister som ikke er tilknyttet Delta. 
 
Delta gir ut et medlemsblad som heter Kommuniké. Der får du blant annet informasjon om 
hva Delta arbeider med, og hva som skjer på markedet. 
 
Delta skal bistå i arbeidet med å sikre våre lønnskrav samt sikre gode arbeidsbetingelser. 
Delta forhandler kontinuerlig med NAVO om lønns- og arbeidsvilkår. Herunder ansettelses-, 
avansements- og pensjonsforhold. Delta har som formål å fremme og verne medlemmenes 
faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt fremme medlemmenes innflytelse og 
medbestemmelse over egen arbeidssituasjon. 
 
Delta ligger under Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS. Du kan gjerne til høre andre 
yrkesorganisasjoner, som for eksempel STAFO, TTL eller lignende. Du vil da ha de 
medlemsfordelene de gir, men likevel være medlem av NAF. 
 
Delta tilbyr også kurs som gir deg kunnskap og kompetanse. Kursene er som regel gratis men 
reiseutgifter må dekkes selv. 
Som medlem i Delta kan du søke om stipend til etter- og videreutdanning. Kontakt nærmeste 
Delta servicesenter for søknadsskjema.  
 
Tariffområde 
Med tariffområde mener vi et område de virksomhetene som forholder seg til en 
arbeidsgiverorganisasjon, for eksempel er Kommunenes Sentralforbund (KS) et tariffområde. 
Staten et annet. Innenfor hvert avtaleområde har YS, med Delta og sine øvrige tilsluttede 
forbund, en hovedavtale. Hovedavtalen regulerer arbeidstakerorganisasjonenes og de 
tillitsvalgtes rettigheter. Innen noen få avtaleområder har YS flere hovedavtaler. Dette gjelder 
Kommunenes Sentralforbund og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. 
Innenfor hvert avtaleområde finner vi tariffavtaler. Antallet tariffavtaler varierer fra 
avtaleområde til avtaleområde. Tariffavtalene regulerer lønns- og arbeidsforhold til 
arbeidstakere innen området. Disse avtalene betegnes gjerne som overenskomster eller 
hovedtariffavtaler. På Delta sine nettsider, www.delta.no , kan man få nærmere informasjon 
om sitt tariffområde, samt lønnstabeller. 
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Stipend 
Delta har også gode stipendordninger.  
Det kan søkes stipend til: 

1. Helårsstudier på heltid og deltid ved universiteter og høgskoler, videregående skoler 
og grunnskoler eller tilsvarende i regi av voksenopplæringsorganisasjoner. Stipend gis 
på inntil 15.000 kroner per. studieår.  

2. Utdanning av kortere varighet. Etter- og videreutdanning som direkte knyttes opp mot 
yrkesvalg eller omskolering. Stipend gis på inntil 10.000 kroner. 

 
Det er mulig å søke 2 ganger i året. Fristene er 1. Mars og 1. oktober. Søknadene blir vurdert 
individuelt. Organisasjonsutvalget får fullmakt til å godkjenne nærmere kriterier for vurdering 
av søknader om stipend, herunder en tilpasning av dokumenterte utgifter i søknaden, beløpets 
størrelse, behovet for ”sperrefrister” og liknende.  
Delta sin administrasjon har fullmakt til å forslå tildeling av stipend. Har du spørsmål om 
stipendordningen, kontakt Delta på tlf. 02125. 
 
Forsikring 
Delta har avtale med Gjensidige Nor, og kan tilby kollektiv forsikring. De er rimeligere enn 
individuelle ordninger. Kontakt Delta sin tillitsvalgte, regionkontorene eller Gjensidiges 
kontor direkte for nærmere informasjon.  
 
 
Dersom du går inn på www.delta.no under medlemsfordeler finner du en oversikt over andre 
dagsaktuelle fordeler man kan få gjennom medlemskap i Delta.  
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 NAFs vedtekter: 
 
 
 

Vedtekter for Norsk Audiografforbund 
Gjeldende fra 05.11.2010. 

 
§ 1 NAVN OG TILHØRIGHET 

1.1 Forbundets navn er Norsk Audiografforbund – NAF. 
 1.2 NAF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon innen Delta.  
 1.3 Delta ligger under Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS.  
 
 
 
§ 2 FORMÅL 

2.1 Bedre og sikre audiografers rettigheter og utdanningsvilkår. 
2.2 Arbeide for gruppens anseelse og yrkesmessige standard. 
2.3 Ivareta yrkesgruppens lønns- og arbeidsvilkår, i henhold til enhver tid 

gjeldende avtale mellom Delta og NAF. 
2.4 Tilstrebe gode etiske normer og høy yrkesmoral 

 
§ 3 MEDLEMMER 

3.1  Medlemskap tilbys yrkesaktive audiografer med offentlig godkjent eksamen og 
yrkesaktive audiometriassistenter ansatt før 01.01. 1989.  
 
3.1.1 Medlem som er offentlig ansatt og tilknyttet Delta, har alle rettigheter 
NAF og Delta tilbyr.  
 
3.1.2 Medlem som er privatansatt, har alle rettigheter NAF tilbyr, og et utvalg 
av rettighetene som Delta tilbyr, i henhold til gjeldende avtale mellom Delta og 
NAF.  

3.2 Differensiert medlemskap tilbys audiografer/audiometriassistenter som ikke er  
      yrkesaktive. De har et utvalg av rettigheter NAF tilbyr.  
 
3.3 Audiografstudenter kan tas opp som medlemmer. De har et utvalg av rettigheter 
      som NAF og Delta tilbyr  
 
3.4 Medlem med differensiert medlemskap og studentmedlemmer kan ikke velges til  

tillitsverv i NAF. Tillitsvalgt som endrer medlemsstatus i valgperioden skal fratre 
tillitsvervet.  

 
 
3.5 Leverandører av hørselstekniske hjelpemidler og tilbehør, blir tilbudt 
      støttemedlemskap. Medlemskapet gir 2 medlemsblad gratis. 
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§ 4      LANDSMØTET  

 
Landsmøtet er NAFs høyeste organ, og består av medlemmene og styret. Medlemmer 
av styret kan ikke stemme i spørsmål om beretning og regnskap. Medlemmer i 
henhold til § 3.1har fulle rettigheter. Medlemmer i henhold til  

§ 3.2 har møte- og talerett, men ikke forslagsrett eller stemmerett. Medlemmer i henhold til  
§ 3.3 har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Delta møter med tale- og 
         forslagsrett. Delta har ikke stemmerett. 
 
4.1 Ordinært landsmøte holdes innen den 01.12 hvert 3.år 
4.2 Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være innsendt til styret innen 3 måneder  

før landsmøtet avholdes. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret 7 uker før 
landsmøtet holdes.  

 
4.3 Saksliste med styrets forslag og innstillinger, samt valgkomiteens innstilling, må være 
      sendt til medlemmene senest en måned før landsmøtet avholdes. 
 
4.4 Ekstraordinært landsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene eller Deltas  

hovedstyre finner det nødvendig. Ekstraordinært landsmøte kalles sammen med 1 måneds 
varsel, og kan kun behandle saker nevnt i innkallingen.  

 
 
4.5 Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte, avgjøres med 

alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i NAFs vedtekter. Ved stemmelikhet er 
forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes. 

 
4.6 Ordinært landsmøte skal behandle følgende:  
 
4.6.1 Konstituering  
4.6.2 Navneopprop  
4.6.3 Godkjenninger  

4.6.3.1 Godkjenning av innkalling  
4.6.3.2 Godkjenning av dagsorden  
4.6.3.3 Godkjenning av forretningsorden  

4.6.4 Valg  
4.6.4.1 Valg av dirigent  
4.6.4.2 Valg av protokollkomité på to medlemmer som ikke skal være medlemmer av  
 styret. 
4.6.4.3 Valg av 2 referenter  
4.6.4.4 Valg av tellekorps på 3 personer  

4.6.5 Styrets beretning for landsmøteperioden  
4.6.6 Revidert regnskap for NAF og Audiografen. Regnskap for NAF (Norsk  

Audiografforbund), NAF (Norsk Audiopedagogisk Forening) og NTAFs felles   
etterutdanningskurs skal vedlegges NAFs hovedregnskap. 

                        4.6.7 Innkomne saker  
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4.6.8 Handlingsplan for kommende landsmøteperiode  
4.6.9 Budsjett for kommende landsmøteperiode  
4.6.10 Valg. Forbundsleder og redaktør skal ikke inneha stilling hos leverandør av  
 hørselstekniske hjelpemidler. 

Valg skjer skriftlig om ikke annet er bestemt.  
4.6.10.1 Valg av leder  
4.6.10.2 Valg av 4 styremedlemmer  
4.6.10.3 Valg av 3 varamedlemmer for styret  
4.6.10.4 Valg av redaktør til Audiografen  
4.6.10.5 Valg av 4 redaksjonsmedlemmer  
4.6.10.6 Valg av 2 varamedlemmer for redaksjon  
4.6.10.7 Valg av etisk utvalg på 3 personer og 2 varamedlemmer. Landsmøtet velger 
              leder for etisk utvalg 
4.6.11 I forbindelse med valg til de ulike tillitsverv skal det legges vekt på  

  Likestillingsaspektet 
Note: På Landsmøte 2010 velges kun 3 styremedlemmer, da Kristin Flote ikke er på valg, men 
går ut i 2012.!. vara rykker da opp til styremedlem siste året av perioden 

 
§ 5 STYRET  

5.1 Styret består av 5 medlemmer og 3 vara medlemmer og er NAFs høyeste utøvende  
      organ, og leder forbundet i landsmøteperioden. 
5.2 Styret står ansvarlig overfor landsmøtet.  
5.3 Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene.  
5.4 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er deltakende, samt  
      leder eller nestleder.  
5.5 Saker på styremøtet avgjøres med simpelt flertall dersom annet ikke er bestemt i  
      vedtektene. 
5.6 Redaktør eller stedfortreder har møterett i styret med forslagsrett og uttalerett, men  
      ikke stemmerett. 

 
 
 

§ 6 INNMELDING  
6.1 Innmelding skjer skriftlig.  
6.2 For offentlig ansatte medlemmer skjer innmelding direkte til Delta.  
6.3 Privatansatte og selvstendig næringsdrivende melder seg inn direkte til NAF.  
 

 
§ 7 UTMELDING  

7.1 Utmelding skjer skriftlig.  
7.2 Dersom styret ikke har mottatt kontingent 1 mnd etter 2. og siste purring, blir 

medlemskapet strøket i NAF.  
7.3       Ønsker medlemmet nytt medlemskap, må utestående kontingent betales før 

opprettelse av nytt medlemskap. 
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§ 8 KONTINGENT 
 8.1 Kontingenten for fullverdig offentlig ansatte medlemmer, er lik den til enhver 

tids gjeldende kontingent i Delta, og den tilleggskontingent som landsmøtet til 
enhver tid fastsetter.  

 8.2 Kontingent for fullverdige privatansatte medlemmer er lik den kontingent som 
landsmøtet til enhver tid fastsetter.  

 8.3 Kontingent for differensiert medlemskap enkeltpersoner er lik den kontingent 
som landsmøtet til enhver tid fastsetter.  

 8.4 Kontingent for støttemedlemskap leverandører av hørselstekniske hjelpemidler 
og tilbehør, er lik den kontingent som landsmøtet til enhver tid fastsetter. 

 
 

§ 9 ENDRING AV VEDTEKTER 
9.1 Endring av vedtektene kan bare vedtas av landsmøtet.  

 9.2 Det kreves 2/3 flertall for at endringer kan vedtas.  
            9.3 Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret 7 uker før landsmøtet 

holdes.  
 

§ 10 OPPLØSING 
10.1 Forbundets oppløsning eller tilslutning til annen organisasjon kan bare vedtas 

av ordinært landsmøte, og med et stemmeflertall som utgjør 2/3 flertall av 
forbundets samlede medlemstall. 

10.2 Får forslaget om oppløsning 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke 
av forbundets samlede medlemstall, skal saken forelegges ekstraordinært 
landsmøte. Det ekstraordinære landsmøte gjør vedtak om oppløsning endelig, 
dersom ¾ av de fremmøtte stemmer for forslaget. 

10.3 Til ordinært eller ekstraordinært landsmøte der forbundets oppløsning står på 
dagsorden, skal representanter fra Delta ha rett til adgang med tale og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. Melding sendes Delta med minst 4 ukers 
varsel, ved oppløsning tilfaller forbundets eiendeler organisasjonen. 

 
§ 11 Fagbladet Audiografen  

11.1 Audiografen er et medlemsblad for NAF.  
11.2 Styret i NAF er ansvarlig utgiver.  
11.3 Det skal velges egen redaktør, 4 redaksjonsmedlemmer og 2 varamedlemmer.  
11.4 Norsk Audiografforbund og Audiografen har felles regnskap og budsjett.  
11.5 Abonnementspris og annonsepriser fastsettes av styret etter forslag fra   
         redaksjonskomiteen. 
11.6 Audiografen skal komme ut minst 4 ganger årlig.  

 
Vedtektene er vedtatt på Norsk Audiografforbunds landsmøte 4-5. November 2010.  
Erstatter vedtektene av 12/09 2008 
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HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2010- 2013  
 
Visjon  
Audiografer opp og fram!  
Formål  
Å bedre og sikre audiografers rettigheter, lønns-, arbeids- og utdanningsvilkår 
 
Status  
NAF har: 

god økonomi, men må ha stort fokus på økonomiplanlegging  
 blitt mer synlig, men vil fortsatt ha stort fokus på synliggjøring  
 en aktiv og oppdatert/levende hjemmeside med inntjeningspotesiale  
 godt samarbeid med Delta sentralt  
 potensial til å videreutvikle forholdet med våre samarbeidspartnere  
 behov for økt kontaktflate med styrende enheter og media  
 stabil medlemsmasse  
 gode fagkurs med et økonomisk inntjeningspotensial  
 godt fagblad med stort potensial  

 
Hovedutfordring  
Audiografer skal ha anerkjennelse for sin kompetanse og betydning innen hørselomsorgen 
 
Satsningsområder for perioden 2010-2013 
 
Synliggjøring 

Mål: Audiografer skal være synlige som særegen profesjon  
Tiltak: Være aktive innen relevante utvalg og grupper 
 
Mål: Alle audiografer har kjennskap til hva NAF og Delta kan tilby  
Tiltak: Ha stand på EU, Landsmøte og andre aktuelle arenaer  
Tiltak: Delta skal ha stand på vårt landsmøte med kurs  
Tiltak: Årlig informasjonsmøte for studentene, alle trinn.  
 
Mål: Politiske myndigheter har kunnskap om NAF og vår yrkesgruppe  
Tiltak: Opprette direkte kontakt med sentrale og lokale politikere  
 
Mål: Andre profesjoner og brukere har innsikt i hvem vi er og hva vi kan  
Tiltak: Informasjonsmøte for studentene  
Tiltak: Bidra i tverrfaglige prosjekter  
Tiltak: Delta med stand på arrangement hvor andre yrkesgrupper deltar  
Tiltak: Hjemmesiden  
Tiltak: Fagbladet 
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Rettigheter 

Mål: Audiografene skal få refusjonsrett, rekvisisjonsrett og henvisningsrett. 
Tiltak: Fortsette å tilstrebe endring i dagens forskrifter. Utøve press på besluttende                                                                                      
            myndigheter, og NAF må være representert i arbeidsgrupper, utvalg og  

  Referansegrupper som er relevante. 
Tiltak: NAF må pleie samarbeidet med Norsk forening for otorhinolaryngologi, Hode-     
             og halskirurgi (ØNHF) 
 
Mål: Opprette flere audiografstillinger  
Tiltak: Jobbe politisk for å synliggjøre kommunalt behov 

 
Organiseringstiltak 

Mål: NAF skal ha et styre med god effektivitet.  
Tiltak: Kontinuerlig revidering av arbeidsinstrukser for styret og utvalg.  
Tiltak: Vurdere bruk av arbeidsgrupper i forbindelse med styrearbeid.  
Tiltak: Opprettholde framdriftsplan mellom hvert styremøte, f. eks telefonmøter.  
Tiltak: Delegere ansvar/arbeidsoppgaver ut til medlemmer på lokalplan. 

 
Lønns- og arbeidsvilkår 

Mål: Audiografer skal ha høyere status og bedre lønns- og arbeidsvilkår  
Tiltak: NAF må i sterkere grad påvirke Delta til å prioritere høyskolegruppa i sentrale  
 Lønnsforhandlinger 

 
Utdanningspolitikk og kompetanseheving 

Mål: Påvirke audiografutdanningen slik at de har høy kvalitet på utdanninga.  
Tiltak: Faste samarbeidsmøter med Program for Audiografutdanning, PAU 

 
Mål: Audiografer skal ha mer og bedre etter- og videreutdanning  
Tiltak: Utøve press mot PAU, HiST  

 
Mål: NAFs medlemmer skal ha faglig høy kvalitet i yrkesutøvelsen  
Tiltak: Arrangere fagkonferanse med høyt faglig innhold. 
Tiltak: YO- samarbeid innad i Delta, for utarbeiding av kurs og etter- og   
 videreutdanning med studiepoeng. 
 

Etikk 
Mål: Audiografer i Norge skal ha høy arbeidsmoral.  
Tiltak: Opprettholde etisk arbeidsgruppe bestående av to medlemmer  

og leder i Etisk utvalg.  
Tiltak: Informere jevnlig i Audiografen/på hjemmesiden om etikk.  
Tiltak: Fortsette samarbeidet med Etisk komité i LFH.


