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”Angående outnyttjad bassäng i Fagersta”
Interpellanten Maria Dellham (M), ställer tre frågor om bassängen i Fagersta:
•

Var det försvarbart att investera 35 miljoner kronor i en bassäng som
endast nyttjas 20 procent av tiden?

•

Vad avser majoriteten att bassängen ska användas till om inte för
rehabilitering?

•

Står den regiondrivna primärvården fast vid ställningstagandet att
bassängträning inte är evidensbaserat?

Ny rehabiliteringsbassäng i Fagersta är en fråga som varit aktuell under lång tid. I
generalplan 2004 som senare ersatts av lokalförsörjningsplan Fagersta står att läsa:
”Rehabiliteringsbassängen i Fagersta bedrivs i gamla, slitna och omoderna
verksamhetslokaler. Det finns behov av att få lokaler anpassade för rehabilitering i
Fagersta för att få möjlighet att driva modern rehabiliteringsvård”.
En del av förändringen var också att skapa ändamålsenliga lokaler för sjukvården
med fungerande samband och effektiva lokalytor.

Om man sätter sig in i de utredningar som ligger tillgrund för beslutet att bygga en
ny rehabiliteringsbassäng i Fagersta, råder det inga tvivel om att det är försvarbart
att göra investeringen. Det är viktigt för att åstadkomma mer effektiva lokalytor vid
sjukhuset, men det absolut viktigaste argumentet är att de patienter som finns i
norra länsdelen, som behöver bassängträning, ska ha möjlighet att få det på
närsjukhuset istället för att behöva resa långa sträckor för sin rehabilitering.
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Syftet med bassängen är att använda den till patienter med rehabiliteringsbehov,
men det finns också möjlighet för patientföreningar och andra att hyra lokalen för
sina behov.

När det gäller bassängträning är SBU Upplysning 2015-06-03 Bassängträning
jämfört med landbaserad träning vägledande. Där ingick nio systematiska översikter
samt tjugofem primärstudier som jämför bassängträning med landbaserad träning. I
majoriteten av studierna gick det inte att påvisa någon skillnad i effekt mellan
landbaserad träning och bassängträning.
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Det finns docksjukdomsgrupper där träning i bassäng rekommenderas, och det är
därför viktigt att alla beslut om vilken rehabilitering som bäst lämpar sig för
respektive patient görs av vårdpersonal och vilar på individuell grund.
Med detta anser jag interpellationen besvarad
Kenneth Östberg (S)
Regionråd
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