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AUDIOGRAF STILLINGEN I MOSJØEN. 
 
Hlf Vefsn behandlet den 17.1.2022 følgende sak: 
 
Sak 3/22: Audiograf Siren Børseth som arbeider på sykehuset her i Mosjøen og som har vært her siden mars 
2021, har opplevd stor tilstrømming av folk med hørselsproblemer, og mener at det kunne være behov for to 
audiografer her ved sykehuset. For å melde dette behovet videre, bør det sendes brev til Brukerutvalget I 
Helgelandssykehuset fra HLF Vefsn. Dette bør tas opp i neste styremøte. 
 
Vedtak: 
Hlf Vefsn vedtok å sende brev med anmodning om opprettelse av ytterligere en Audiografstilling i Mosjøen. 
 
Hørselshemmedes landsforbund opplyser: Stadig flere nordmenn blir tunghørte. For første gang har vi fått tall på hvor mye hørselstap koster det norske 

samfunnet. Undersøkelsen er gjort av Oslo Economics for Hørselshemmedes Landsforbund, HLF. Dårlig hørsel rammer folk i alle aldr, og en million 

nordmenn har problemer med hørselen, målt på beste øre, ifølge HLF. 

Defineres hørselstapet som hørselsnedsettelse på minst ett øre, anslås det at så mange som 36 % av befolkningen har en hørselshemming. 

Siden vi igjen fikk ansatt audiograf ved sykehuset i Mosjøen i mars 2021, da Siren Børseth ble tilsatt i den ledige 
stillinga har hun rapportert om kraftig økning av pasienter som søker hjelp for hørselsproblemer av ulik art. I følge 
Helsedirektoratets tall har ca. 18 % av befolkningen “invalidiserende” hørselstap. Om en regner med 18000 
mennesker i Vefsn, Grane og Hattfjelldal vil det tilsvarende si over 3000 personer med hørselsproblemer i 
nedslagsfeltet for “vår” audiograf. Det sier seg selv at da kan arbeidsdagen for Audiografen bli ganske slitsom. I 
tillegg er det, som beskrevet i stillingsannonsen, lagt opp til kontordager i Sandnessjøen. 
 
I Hlf Vefsn er vi redd denne arbeidssituasjonen fører til at vi igjen mister vår Audiograf.  
 
Vi ber derfor Brukerutvalget starte arbeidet med å få ansatt en audiograf nr. 2 i Mosjøen. 
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