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SVAR TILL INTERPELLATION ANG ATT BASSÄNGTRÄNING ATT REHABILITERINGSSYFTE UPPHÖR (DNR:
RV170334-1)

Maria Dellham (M) ställer i en interpellation frågor kring bassängträning.
Hur planerar den rödgröna majoriteten att möta behovet hos de patienter som
behöver bassängträning och som är listade på en offentlig vårdcentral?
Finns det någon plan för de bassänger i länet som med anledning av beslutet ovan nu
inte utnyttjas fullt ut?
Sedan den 1/1-17 ingår det, genom en förändring av primärvårdsprogrammet, i
vårdcentralernas rehabiliteringsuppdrag att även erbjuda fysioterapi. Antingen
genom egen anställd fysioterapeut, eller genom avtal med en privat fysioterapeut.
I primärvårdsprogrammet ställs krav på att adekvat utrustning för träning och
rehabilitering ska tillhandahållas, däremot regleras inte vilka former av behandlingar
som ska erbjudas, vilket innebär att bassängträning inte är reglerat. Det innebär att
det inte finns något krav på uppdragstagare att tillhandahålla bassängträning, men
det finns inte heller något hinder. Att ha tillgång till bassäng för träning är ett beslut
respektive uppdragstagare fattar.
De offentliga vårdcentralerna har i stor utsträckning haft fysioterapeuter anställda
redan innan uppdraget ändrades. Vid några av vårdcentralerna har bassängträning
erbjudits.
Det ändrade uppdraget påverkar inte i sig möjligheten att fortsätta erbjuda
bassängträning. Ansvarig chef för den offentliga primärvården har dock tagit ett
beslut att tillsvidare inte tillhandahålla bassängträning. Detta är dels utifrån bristande
evidens för bassängträning, dels utifrån inriktningen att erbjuda jämlik vård i hela
länet och att de flesta offentliga vårdcentralerna inte hade tillgång till bassäng.
Samtidigt har dock en arbetsgrupp fått i uppdrag att se över vilka möjligheter det
finns att erbjuda bassängträning till patienter listade på offentliga vårdcentraler och
till vilken kostnad. Det arbetet är inte klart.
Hos de privat drivna vårdcentralerna ser det olika ut, men majoriteten av dessa har
fysioterapeuter med tillgång till bassäng. Utöver de fysioterapeuter som är knutna
till en vårdcentral finns även privata fysioterapeuter med samverkansavtal. Även hos
dessa är det olika, en del har tillgång till bassäng, andra inte.
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Arbete pågår alltså inom den offentliga primärvården med att se över möjligheterna
att vid behov erbjuda bassängträning. Tillgång till bassäng hos de privata utförarna
varierar, nu liksom tidigare. Det finns ingen plan att se över detta eftersom
bassängträning inte regleras i uppdraget.
Hur väl Regionens bassänger i länet utnyttjas påverkas naturligtvis i viss mån av vad
arbetsgruppen inom den offentliga primärvården kommer fram till i fråga om
bassängträning för primärvårdspatienter. Om utnyttjandet av bassängerna påverkas i
någon betydande omfattning är det en fråga som får hanteras då.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Pernilla Rinsell, Regionråd (MP)

