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av hyra för varmvattenbassänger i hela
Norrbotten
Dnr 01297-2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen anses
besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
För att utjämna de stora variationer och den ojämlikhet som tidigare funnits
gällande avgifter och regler för bassängträning införde Region Norrbotten
2017 enhetstaxa för extern användning av bassängerna i länet. För att säkerställa möjlighet till bassängträning i hela länet har regionen därefter gjort en
överenskommelse med HSO Norrbotten om ett bidrag för att finansiera träning i varmvattenbassäng. Region Norrbotten anser att varmvattenbassängerna i länet är en resurs för att bedriva habilitering, rehabilitering samt bassängträning för de patientgrupper där vattnets värme och avlastning är en
förutsättning för en fullgod rehabilitering.

Sammanfattning
Norrbottens sjukvårdsparti föreslår i en motion att Region Norrbotten tar
bort avgiften på 500 kronor per timme för träning i varmvattenbassäng.
Norrbottens sjukvårdsparti anser att HSO:s medlemsföreningar förlorar medlemmar och att det finns föreningar som överväger att lägga ned sin verksamhet eftersom medlemmarna inte har råd att betala avgiften för träning i
varmvattenbassäng.

Ärendet
Under 2016 gjordes en översyn av dåvarande landstingets bassängverksamhet. Översynen visade att det saknades tydlig evidens för bassängträningens
positiva rehabiliteringseffekter generellt. Däremot ses en självupplevd ökad
livskvalitet hos några patientgrupper då vattnets värme och avlastning underlättar rörelser som är svåra att utföra på land.
Bassängträning fungerar i en del fall som smärtlindrande behandling. För
personer med knä- och höftartros avlastar vattnet en stor del av kroppsvikten
och förbättrar därmed möjligheterna att träna med mindre smärta eller helt
smärtfritt. Analyser av bassängträning visar även på en liten till måttlig effekt på fysisk funktion och livskvalitet hos patienter med knä- och höftartros.
Vissa barn med svåra rörelsehinder har inte förmågan eller kraften att utföra
rörelser på land, för dessa barn är träning i varmvattenbassäng enda alternativet till att själva kunna utföra rörelser. Den psykosociala vinsten är stor då
barnen i bassängen blir jämlika, oavsett om de kan gå eller inte.
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I översynen framkom också att det fanns stora variationer och ojämlikheter
vad gäller avgifter och regler för extern användning av bassängerna.
Som ett resultat av översynen beslutade regionfullmäktige den 15 februari
2017 att ett gemensamt pris skulle sättas för uthyrning av regionens bassänger. Priset grundar sig på självkostnadspris, och är satt till 500 kronor per
timme oavsett vilken bassäng i länet som hyrs ut.
Sedan tidigare erhåller HSO ett verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.
En överenskommelse med HSO Norrbotten gjordes den 8 juni 2018, överenskommelsen innebär att Region Norrbotten har lämnat ett utökat bidrag på
200 000 kronor för hösten 2018 för att möjliggöra träning i varmvattenbassäng. Medlen ska i sin tur fördelas mellan medlemsorganisationerna och
användas för att finansiera träning i varmvattenbassäng i länet.
För att åstadkomma en likvärdig vård och likvärdigt användande av bassängerna i länet pågår för närvarande ett arbete i Region Norrbotten med att
ta fram en anvisning gällande bassängverksamhet.

Bilagor:
Motion 2-2018 angående borttagande av hyra för varmvattenbassänger i hela
Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef närsjukvård
Divisionschef länssjukvård
Ekonomidirektör
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