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Interpellation av Freddie Lundqvist (S) till sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (Fp) om utvecklingen av
rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting.
Rehabilitering ska ses som en samhällsekonomisk och mänsklig investering. Varje
människa som med rätt förutsättningar skulle kunna arbeta måste få den individuellt
anpassade hjälp som behövs för att komma i arbete. Ju längre tid en medarbetare är
borta från sin arbetsplats, desto svårare är det att komma tillbaka. Att ha ett arbete
och känna att man är en bidragande del i samhället är en friskfaktor. Det är viktigt att
prioritera förebyggande åtgärder för att människor ska bibehålla och återfå sin hälsa
och arbetsförmåga.
Den medicinska rehabiliteringen ska alltid vara en del av vårdkedjan, integreras i
vården och garanteras alla patienter. Idag är det en stor grupp patienter som inte får
någon rehabilitering alls trots stora behov. Patienter som har genomgått
rehabilitering ska följas upp av vården då det är vanligt att en stor andel efter en
period återfår ohälsa. En rehabiliteringsmodell som bygger på effektiva och
välfungerande vårdkedjor från insjuknande till återgång i arbete behöver säkerställas.
Idag fungerar inte detta så som är önskvärt.
Hur rehabiliteringsvården ska utvecklas i Stockholms läns landsting ligger framförallt
inom ramen för framtidsplan för hälso- och sjukvård. Vad vi förstått av de skrivingar
om vård och investeringsplaner som gäller för landstingets mindre
sjukhus/närsjukhus så kommer dessa efter ombyggnationer inte längre att använda
sig av exempelvis bassängträning för patienter med rehabiliteringsbehov. Ett sådant
exempel är Sollentuna sjukhus. Bassängträning är allmänt är ett bra sätt att sätta igång
fysisk aktivitet och träning för bl.a. dem som har värk och rörelserädsla.
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Med anledning av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink
(Fp):
•
•
•
•
•

Vilken typ av rehabilitering är planerad att utföras vid landstingets närsjukhus
inom FHS?
Hur många och var i länet finns det idag varmvattenbassänger för
rehabträning?
Kommer bassängträning att fortsatt vara en del av rehabiliteringen vid
landstingets närsjukhus?
Kommer det att finnas en varmvattenbassäng på Sollentuna sjukhus efter
ombyggnationen?
Om inte, finns någon diskussion med kommunen om alternativ placering,
hur ser tidplanen ut, hur ser finansieringen ut?
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