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Frivilligsentralen i Sel har de siste måne-
dene vært preget av at de har vært på flyt-
tefot. 1. oktober flyttet frivilligsentralen 
inn i midlertidige lokaler på kjøpesente-
ret Amfi Otta. Daglig leder for frivillig-
sentralen opplyser at leiekontrakten der 
går ut første mars.

Nå har frivilligsentralen fått nye mid-
lertidige lokaler på Otta samfunnshus. Sel 
kommune mener det bør være realistisk 
å få på plass permanente lokaler i løpet 

av første halvår 2017. Fram til dette er i 
orden vil frivilligsentralen være lokalisert 
i Otta samfunnshus sammen med «Hjer-
terom». 

Den daglige lederen har gitt uttrykk 
for bekymring knyttet til situasjonen. 
Ifølge den daglige lederen har flere grup-
per siste tida lagt sine aktiviteter utenom 
frivilligsentralen, fordi verken brukere 
eller frivillige har trivdes med de midler-
tidige lokalene. Flere opplever lokalene 

som for åpne, og det hevdes at frivillig-
sentralen har mistet en del av lavterskel-
tilbudene. 

Rådmannen i Sel sier det er viktig at 
de får på plass en permanent løsning, og 
at dette er høyt prioritert nå. Kommunen 
ser for seg å ha dette plass i løpet av før-
ste halvdel av 2017. Inntil da vil aktivite-
tene kunne foregå i midlertidige lokaler 
på samfunnshuset. 

Frivilligsentralen og dens aktiviteter 
og tilbud involverer mange. Dette er til-
bud som er svært viktige for gruppene det 
gjelder. Trygghet og stabilitet er viktige 
stikkord. Kommunen prioriterer nå arbei-
det med frivilligsentral høyt. Det er viktig 
for snarest mulig å få på plass en perma-
nent og velfungerende løsning for å 
kunne ivareta frivilligsentralens mange 
tilbud. 

Viktig med en permanent og velfungerende løsning

 �Hørselshemmede 
mener tilbudet på Otta 
er mangelfullt.

Av Thomas Tangen
thomas.tangen@norddalen.no
Mobil 414 15 531

Styreleder Jan Skogen i Vågå 
Hørselslag opplyser at flere pasi-
enter må reise til sykehuset på 
Gjøvik for å få nødvendig hjelp. 

– Det er en belastning for 
pasientene og byr på utfordrin-
ger for flere, sier Skogen. Vågå 
Hørselslag mener det er forun-
derlig at Helse Sør Øst ikke tar 
affære. Skogen opplyser at i 
regionen inklusiv Nord-Fron er 
det nærmere 2.000 høreapparat-
brukere.

– Behovet er stort, sier han.

Vil ha økt bemanning
Vågå Hørselslag har nå tatt opp 
saken med styret i Hørselshem-
medes Landsforbund i Oppland. 
Det er nå enighet om at det skal 
sendes et felles skriv til Helse 
Sør Øst hvor man går inn for å 
ansette en audiograf ved Nord-
Gudbrandsdal lokalmedisinske 
senter på Otta og én på Fager-
nes.

– Per i dag er audiograftilbu-
det på Otta avgrenset til én dag 
i måneden. Det er altfor lite. Det 
gjør at mange må reise til Gjø-
vik, sier Skogen. Ventetiden er 
ifølge Skogen 24 uker. Han opp-
lyser at det tekniske utstyret som 
trengs står tilgjengelig på Otta, 
det er altså bemanningen det 
står på.

– Ønsker utvidet tilbud
Virksomhetsleder Rita Randen 
ved Nord-Gudbrandsdal lokal-
medisinske senter opplyser at 
audiograftilbudet er ambule-
rende og at det er Helse Sør Øst 

som dermed er ansvarlig for til-
budet.

– Det er et tilbud som spesi-
alhelsetjenesten ambulerer hit. 
Dette er en sak som har vært 
oppe tidligere også. Vi ønsker 
selvfølgelig et utvidet tilbud, sier 
Randen.

– Ser behovet
Konstituert leder Arne Schiager 
ved Hørselsesentralen, på Gjø-
vik sier det har kommet signaler 
om at audiografene burde 
komme til Otta oftere.

– Vi ser at det er et behov for 
det, men vi har ikke kapasitet til 
å reise ut mer enn det vi gjør nå. 
Vi ser at det går utover virksom-
heten her, sier Schiager.

Han opplyser at audiografene 
behandler om lag 20 pasienter 
hver gang de er på Otta. Men 
ventelistene er lange,

– Det står til enhver tid 60 til 
70 personer på venteliste, sier 
han. Hvorvidt Helse Øst kan øke 
bemanningen ved audiograftil-
budet på Otta, kan ikke Schiager 
svare på.

– Det er det nok personer 
høyere oppe i systemet som må 
svare på, sier han. Otta har hatt 
ambulerende audiograftilbud i 
mer enn 20 år. 

Ønsker et bedre tilbud

Vågå Hørselslag mener audiograf-
tilbudet ved Nord-Gudbrandsdal 

lokalmedisinske senter på Otta er 
mangelfullt, og ønsker økt 

bemanning. Slik situasjonen er i 
dag, må flere pasienter reise til 
Gjøvik for å få nødvendig hjelp.
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