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Ärendebeskrivning
Återrapportering om utredning av förutsättningarna för träningsbassäng i
anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna återrapporteringen av utredning av förutsättningarna för
träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjuldius eller på annan plats i
kommunen och lägga rapporten till handlingarna
att uppdra åt landstingsdirektören att med utgångspunkt i rapporten
fortsätta dialogen med Sollentuna kommun.

Landstingsrådsberedningens motivering
I Stockholms läns landsting budget för 2015 gavs landstingsstyrelsen
uppdrag att utreda förutsättningarna för träningsbassäng i Sollentuna
sjukhus. Detta har gjorts med medverkan av Sollentuna kommun. Den
befintliga bassängen har nått sin tekniska livslängd och är i behov av
upprustning och renovering.
I takt med att Stockholm växer ökar andelen äldre och barn. För att möta
framtidens behov ska i enlighet med framtidsplanen för hälso- och
sjukvården Sollentuna sjuldius renoveras och upprustas för geriatrisk
slutenvårdsverksamhet. Sollentuna sjuldius bedöms i samband med detta
vara i behov av en reservtoaftsanläggning och en lämplig placering av
denna behöver finnas.
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Bassängträning är en uppskattad träningsform och används av många
patienter som behöver förbättra rörlighet och styrka, liksom för
förebyggande träning. Behandlingsformen är dock en av flera och det är
upp till respektive leverantör av rehabiliteringsverksamhet att tillgodose
behovet. Landstinget ser positivt på att bassängträningsmöjligheter
utvecMas i Sollentuna och att landstinget i dialog med Sollentuna kommun
verkar för att finna framtida lösningar.
Beslutsunderlag
Tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 augusti 2015.
Rapport från landstingsstyrelsens förvaltning Träningsbassäng i Sollentuna
den 17 juni 2015

Paul Lindquist
Carl Rydingstam
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Återrapportering om utredning av förutsättningar för
träningsbassäng i Sollentuna
Ärendebeskrivning
Återrapportering om utredning av förutsättningarna för träningsbassäng i
anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen.
Beslutsunderlag
Tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 augusti 2015.
Rapport från landstingsstyrelsens förvaltning Träningsbassäng i Sollentuna
den 17juni 2015
Förslag till beslut
Tillförordnande landstingsdirektören föreslår landstingsstyrelsen
att godkänna återrapporteringen av utredning av förutsättningarna för
träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i
kommunen och lägga rapporten till handlingarna
att uppdra åt landstingsdirektören att med utgångspunkt i rapporten
fortsätta dialogen med Sollentuna kommun.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Bassängträning är en behandlingsform bland flera och landstinget gör ur ett
hälso- och sjukvårdsperspektiv ingen bedömning om en rehabiliteringsverksamhet ska erbjuda behandlingsformen bassängträning. Landstingets
bedömning ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är att landstinget inte ska
stå för kostnaden för en träningsbassäng.
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Sollentuna kommuns utgångspunkt är att det är landstinget som ansvarar
för och därmed ska stå för kostnaden för att det finns en träningsbassäng i
kommunen.
Bakgrund
I enlighet med framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska Sollentuna
sjukhus renoveras och upprustas för geriatrisk slutenvårdsverksamhet där
plats och behov inte finns för den idag befintliga träningsbassängen vid
sjukhuset. I landstingets budget för år 2015, LS 1403-0399, som beslutades
16-17 december 2014 ges landstingsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
Sollentuna kommun utreda förutsättningarna för en träningsbassäng i
anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i kommunen.
Landstingsstyrelsens förvaltning har ansvarat för utredningen där
tjänstemän från Sollentuna kommun medverkat.
Överväganden
Angående förutsättningar för att ha kvar en träningsbassäng i Sollentuna
sjukhus kan konstateras:
- Att den befintliga bassängen är bedömd att ha nått sin tekniska
livslängd.
- Att det råder utrymmesbrist då en reservkraftstation ska förläggas
inne i sjukhuset.
- Att den geriatriska vården som ska bedrivas vid sjukhuset har större
behov av gymnastiksal än träningsbassäng.
Vidare kan konstateras att:
Bassängträning är en behandlingsform bland flera som erbjuds vid
några rehabiliteringsverksamheter i länet för framförallt patienter
med smärta och försämrad rörlighet.
Det är en av många patienter uppskattad behandlingsform.
- I Sollentuna finns, på grund av att träningsbassäng med stor
användning funnits vid Sollentuna sjukhus, en stor efterfrågan av
träningsbassäng.
- Tillgång till bassängträning finns inte lokaliserad i alla delar av länet
- inte i alla kommuner eller i alla stadsdelar i Stockholms stad - och
leverantörer av rehabiliteringsverksamhet kan ha några
behandlingsformer vid viss lokalisation och bassängträning på
annan plats.
Kostnad att investera i att anlägga en träningsbassäng är bedömd i
olika alternativ vara mellan 28 och 50 miljoner kronor.
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Landstingets samlade bedömning:
Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv bedöms inte bassängträning
vara en behandlingsform som det finns stort behov av vid den nya
geriatriska verksamheten efter ombyggnad av Sollentuna sjukhus.
Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv bedöms det inte finnas motiv
för att landstinget ska finansiera en träningsbassäng.
- Att tillgodose behovet av bassängträning bedöms ur landstingets
hälso- och sjukvårdsperspektiv vara upp till respektive leverantör av
rehabiliteringsverksamhet att hantera.
Sollentuna kommuns bedömning:
Sollentuna kommuns utgångspunkt är att det är landstinget som ska
stå för kostnaden för att en träningsbassäng finns i kommunen.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Återrapporteringen av ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonae^ensbedö^ning i detta ärende.

^ans-Erik Malmros
Utvecklingsdirektör
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Träningsbassäng i Sollentuna
Sammanfattning
Bassängträning är en behandlingsform bland flera och erbjuds vid några
rehabiliteringsverksamheter i länet för framförallt patienter med smärta och försämrad
rörlighet. Det är en av många patienter uppskattad behandlingsform. Tillgång till
bassängträning finns inte i alla delar av länet och leverantörer av
rehabiliteringsverksamhet kan ha några behandlingsformer vid viss lokalisation och
bassängträning på annat ställe.
Vid Sollentuna sjukhus finns en träningsbassäng som nu vid den planerade
ombyggnationen av sjukhuset är föreslagen att tas bort. Detta på grund av att den
geriatriska verksamhet som sjukhuset byggs och anpassas i sin helhet för inte har
behov av bassängträning som behandlingsform. Den nuvarande träningsbassängen är
dessutom bedömd att ha nått sin tekniska livslängd, vilket innebär att omfattande
renovering av bassängen är nödvändig om den ska vara kvar i sjukhuset.
Träningsbassängen i Sollentuna sjukhus har idag ett stort användande och i Sollentuna
finns en stor efterfrågan av träningsbassäng. Det handlar såväl om efterfrågan för
rehabiliteringsverksamhet som för annan hälsorelaterad träning för t ex
pensionärsgrupper.
Landstinget gör ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv ingen bedömning om en
rehabiliteringsverksamhet ska erbjuda behandlingsformen bassängträning. Det är upp
till varje leverantör av rehabiliteringsverksamhet att avgöra sitt respektive erbjudande
av behandlingsformer. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv finns det således inget
som talar för att landstinget ska stå för kostnaden av träningsbassänger.
Sollentuna kommuns utgångspunkt är däremot att det är landstinget som ska stå för
kostnaden av att det finns en träningsbassäng i kommunen.
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1. Inledning
I landstingets budget för 2015 ges Landstingsstyrelsens förvaltning i uppdrag att
tillsammans med Sollentuna kommun utreda förutsättningarna för en
träningsbassäng i anslutning till Sollentuna sjukhus eller på annan plats i
kommunen.
Bakgrunden är att i enlighet med Framtidsplanen ska Sollentuna sjukhus renoveras
och upprustas för geriatrisk slutenvårdsverksamhet där plats och behov inte finns
för den idag befintliga träningsbassängen vid sjukhuset.
Rehabiliteringsverksamheten vid Sollentuna sjukhus bedrivs idag av Praktikertjänst.
Verksamheten erbjuder bassängträning som en behandlingsform. Praktikertjänst
erbjuder idag även bassängträning vid sin rehabiliteringsverksamhet i Upplands
Väsby.
I länet finns ett antal träningsbassängsanläggningar i landstingets regi och ett antal i
privat regi (t ex Medley i Upplands Väsby, Aqualife i Stockholm).
I denna rapport redovisas förutsättningarna för en träningsbassäng i Sollentuna ur
fyra perspektiv: ett patientperspektiv, ett landstings-perspektiv, ett kommunalt
perspektiv och ett kostnadsperspektiv.

2. Behovsanalys - Patientperspektiv
Bassängträning är en av patienter uppskattad behandlingsform och erbjuds
patienter vid några rehabiliteringsverksamheter i länet. Behandlingsformen är
efterfrågad för olika patientgrupper med funktionsnedsättning som smärta,
försämrad rörlighet och styrka och som behöver träna på ett avlastat sätt.
Bassängträning leds av specialutbildad personal, ofta
fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Förutom i Sollentuna finns det norr om Stockholms stad i Sollentunas närhet
träningsbassäng i Solna, Jakobsberg, Upplands Väsby, Täby, Mörby och vid
Danderyds sjukhus. Det är dock oklart om vilken kapacitet dessa anläggningar har
och det innebär visst reseavstånd för patienter från Sollentuna, men det är inget
unikt i Stockholmsområdet. En rehabiliteringsverksamhet kan finnas lokaliserad
med vissa behandlingsformer på ett ställe och behandlingsformen bassängträning på
ett annat ställe. Så sker t ex vid flera av rehabiliteringsverksamheterna drivna av
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

2.1

Bassängens användning idag

Rehabiliteringsverksamheten Sollentuna Rehab bedrivs av Praktikertjänst.
Verksamheten erbjuder behandlingsformen bassängträning. Omfattningen är ca
5500 behandlingar per år.
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Övriga användare av bassängen är för träning och vattengymnastik
- Reumatikerförbundet med två grupper i veckan med max 10 deltagare per
grupp
- Pensionärsföreningar med sammanlagt 14 grupper i veckan med max 10
deltagare i varje grupp
Sammanlagt används uppskattningsvis bassängen således för ca 10 000 – 12 000
”bad” per år.

2.2

Medicinskt behov

Det finns väldigt lite forskning och dokumentation om medicinska behov av
bassängträning som behandlingsmetod. Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) har sammanställt forskningsresultat där effekten av
bassängträning jämförts med landbaserad träning 1. Det är små studier som gjorts
och sammanfattningen är att studierna inte ger något stöd för att bassängträning ger
bättre effekt än andra landbaserade träningsmetoder för granskade indikationer.
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2 framhålls inte
specifikt bassängträning före landbaserad träning som behandlingsmetod. Det
framhålls i riktlinjerna att rörelseträning i bassäng kan ge god effekt, men att styrkeoch konditionsträning ger bäst effekt vid träning på land. För reumatoid artrit är
Socialstyrelsens rekommendation att hälso- och sjukvården bör erbjuda handledd
styrketräning, konditionsträning och vid behov rörelseträning.

2.3

Bedömning om framtida behov

Det är mycket svårt att bedöma framtida behov av bassängträning. Det finns
alternativa behandlingsmetoder och det är behandlaren
(fysioterapeuten/sjukgymnasten) som utifrån sin profession och medicinska
bedömning avgör vilken behandlingsmetod som är lämplig för patienten.
Behandlingsmetoden bassängträning används för bland annat patienter med
reumatism, smärta, försämrad rörlighet och styrka.
Det kan nog dock sägas att det kommer att finnas behov av behandling i bassäng
även kommande år. Men det går inte att säga något om i vilken omfattning. Det kan
antas att behovet specifikt i Sollentuna kommun inte minskar framöver med tanke
på befolkningstillväxt i kommunen.

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Upplysningstjanst/Vilken-effekt-har-bassangtraningjamfort-med-landbaserad-traning-for-habilitering-och-rehabilitering/
1

2

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/2012-5-1.pdf
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3. Landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv
Bassängträning är en behandlingsform bland andra. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen styr inte vilka behandlingsformer som leverantörer av
rehabiliteringsverksamhet ska tillhandahålla. Det ställs inte något krav från
beställare på att behandlingsformen bassängträning ska erbjudas. Landstinget har
avtal enligt LOV med ett antal rehabiliteringsverksamheter och bedriver genom
SLSO ett antal egna verksamheter och det är upp till varje verksamhet/leverantör att
själv ansvara för behandlingsmetoderna och sitt erbjudande av dessa.
Landstinget beskriver inte något specifikt behov av bassängträning, utan bedömer
behovet generellt av rehabiliteringsverksamhet.
Ur landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv finns det således inget som talar för
att landstinget ska stå för träningsbassänger eller kostnaden för att anlägga en
sådan.
Behovet av att Sollentuna sjukhus utrustas för geriatrisk vård bedöms av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som mycket stort. Efter ombyggnationen av Sollentuna
sjukhus kommer i princip alla vårdplatser att avsättas för geriatrisk vård.
Bassängträning är inte en behandlingsform som används av geriatriken. Patienter
som vårdas inom geriatrik har snarare ett behov av att träna balans och styrka, vilket
är den plan för rehabiliteringsverksamhet som bör drivas på Sollentuna sjukhus. Det
kommer även att finnas verksamhet med öppen specialistvård i sjukhuset, men
behovet för en träningsbassäng i Sollentuna sjukhus bedöms inte finnas ur
landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv. Däremot är bedömningen att geriatrisk
hälso- och sjukvård har behov av större gymnastiksalar för rehabiliteringsträning.

4. Kommunalt perspektiv
Sollentuna kommun påtalar att Sollentuna växer och antalet äldre ökar i takt med
befolkningsökningen. Kommunen har i år 70 000 invånare och prognosen säger
80 000 invånare år 2020.
Sollentuna bedriver ett strategiskt arbete när det gäller förebyggande hälsovård för
att på så sätt förbereda för bättre äldrevård, där bassängträning är ett uppskattat
inslag. Forskningen på bassängträning är bristfällig men att träning i vatten är enda
möjligheten för vissa grupper och att patienterna upplever mycket positiva resultat
av bassängträning bör enligt kommunen här vägas in.
I vatten väger människan endast 10-15 procent av kroppsvikten vilket innebär att för
vissa personer med exempelvis ett rörelsehinder eller kraftig övervikt är träning i
vatten en bra träningsmöjlighet. Träning i varmvattenbassäng är även ett bra
alternativ för patienter med smärtproblematik eftersom varmt vatten kan ha en
smärtlindrande effekt.
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Sollentuna kommun anför vidare att tillgång till en god träning och rehabilitering
leder till bättre hälsa och kan innebära att självständigheten ökar och att
hjälpbehovet minskar. Detta leder i sin tur till en ökad livskvalitet för individen och
till samhällsekonomiska besparingar.
Det finns en stor efterfrågan på träning i varmvattenbassäng även i Sollentunas
grannkommuner. Kommunen påtalar att det därför föreligger en risk för att
Sollentunabor med behov av bassängträning inte kommer att ha möjlighet att träna i
en annan kommuns bassäng. Kopplat till det är också att resor till andra kommuners
bassänger kan vara problematiskt, speciellt om även dessa resor ska täckas av
befintliga färdtjänstresor. Den framtida inriktningen på sjukhusets verksamhet är
som känt geriatrisk inriktning. Dock kommer sjukhuset att innefatta fler
verksamheter än geriatriken, d v s verksamheter inom öppenvården. Kommunen
bedömer att det finns ett stort behov inom öppenvården av en träningsbassäng, när
det gäller t ex rehabilitering, vilket också är ett av landstingets ansvarsområden.
Detta kan konstateras utifrån bassängens användning idag (avsnitt 2.1). Sollentuna
kommun menar att det därför även fortsättningsvis bör finnas en träningsbassäng i
Sollentuna så att de som inte kan delta i landbaserad träning får fortsatt tillgång till
träning och rehabilitering.
Sollentuna kommuns utgångspunkt är att landstinget ska stå för kostnaden eftersom
rehabilitering faller under landstingets ansvar. Kommunen ser i detta läge inte några
andra alternativ till förutsättningar för att anlägga en träningsbassäng i Sollentuna.

5. Kostnadsperspektiv
Den befintliga bassängen i Sollentuna sjukhus är bedömd att ha nått sin tekniska
livslängd. Det innebär att om det är ett alternativ att behålla bassängen i sjukhuset
är den i behov av renovering till en bedömd kostnad om ca 8 miljoner kronor.
Vid Sollentuna sjukhus är det bedömt att det finns behov av att anlägga en
reservkraftsanläggning. En utredning är gjord där fyra alternativ för förläggning av
reservkraftsanläggning är analyserad. En placering är i sjukhuset där nuvarande
bassängs undercentral ligger och de tre övriga alternativa placeringarna är utanför
sjukhusbyggnaden. Två av alternativen utanför sjukhusbyggnaden medför att
parkeringsplatser försvinner och den tredje externa placeringen är sämre ur
miljöaspekt då det blir ökat buller till omgivande fastigheter. Den tänkta placeringen
i sjukhuset är förordad av elkonsult bland annat på grund av närhet till ställverket.
Alternativa placeringar utanför sjukhusbyggnaden bedöms innebära en merkostnad
om ca 20 miljoner kronor jämfört med att förlägga reservkraftsanläggningen i
sjukhusets utrymme där bassängens undercentral ligger idag.
Den totala kostnaden för ett alternativ att ha kvar en träningsbassäng i Sollentuna
sjukhus uppskattas således till 28 miljoner kronor.
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En preliminär grov uppskattning av kostnaden för att anlägga en ny byggnad med
träningsbassäng har gjorts av Locum. Kostnaden uppskattas till ca 50 miljoner
kronor.
För ett ombyggnadsprojekt i andra externa befintliga lokaler som eventuellt skulle
kunna vara lämpliga, beräknas kostnaden av Locum till ca 40 miljoner kronor.
Det sammanlagda ytbehovet är ca 30 x 36 m där bassängen är 8 x 15 meter.
Teknisk driftskostnad är beräknad till ca 300 000 kronor per år.
En kapitalkostnadsberäkning för de tre ovanstående alternativen redovisas nedan
där antagen ränta är 2 procent och att amorteringen av tagna lån uppgår till 50
procent av avskrivningen.

Alt 1 Renovering
befintlig bassäng
Byggkostnad
Avskrivningstid
Restvärde (år 10)

Alt 2 Ombygge till
bassäng i extern
befintlig fastighet
40 mkr
15 år
13,3 mkr

28 mkr
10 år
0

Alt 3 Nybygge av
bassängbyggnad
50 mkr
25 år
30 mkr

Kapitalkostnadsredovisning i enhet tusen kronor (tkr)
År
Driftskostnad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-2800

-2800

-2800

-2800

-2800

-2800

-2800

-2800

-2800

-2800

-280

-252

-224

-196

-168

-140

-112

-84

-56

-28

Alternativ 1
Avskrivning
Räntekostnad
Restvärde
Kapitalkostnad

0
-3080

-3052

-3024

-2996

-2968

-2940

-2912

-2884

-2856

-2828

-2667

-2667

-2667

-2667

-2667

-2667

-2667

-2667

-2667

-2667

-400

-373

-347

-320

-293

-267

-240

-213

-187

-160

Alternativ 2
Avskrivning
Räntekostnad
Restvärde
Kapitalkostnad

13333
-3067

-3040

-3013

-2987

-2960

-2933

-2907

-2880

-2853

-2827

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-2000

-500

-480

-460

-440

-420

-400

-380

-360

-340

Alternativ 3
Avskrivning
Räntekostnad
Restvärde
Kapitalkostnad

-320
30000

-2500

-2480

-2460

-2440
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-2420

-2400

-2380

-2360

-2340

-2320

6. Slutsatser
Angående förutsättningar för att ha kvar en träningsbassäng i Sollentuna sjukhus
kan sammanfattande konstateras:
- att den befintliga bassängen är bedömd att ha nått sin tekniska livslängd
- att det råder utrymmesbrist då reservkraftstation ska förläggas inne i
sjukhuset
- att den geriatriska vården som ska bedrivas vid sjukhuset har större behov av
gymnastiksal än träningsbassäng
Slutligen redovisas i några punkter nedan slutsatserna i rapporten angående
förutsättningar för en träningsbassäng i Sollentuna kommun.
Allmänna slutsatser angående bassängträning:
• Bassängträning är en behandlingsform bland flera som erbjuds vid några
rehabiliteringsverksamheter i länet för framförallt patienter med smärta och
försämrad rörlighet
• Det är en av många patienter uppskattad behandlingsform
• I Sollentuna finns, på grund av att träningsbassäng med stor användning
funnits vid Sollentuna sjukhus, en stor efterfrågan av träningsbassäng
• Tillgång till bassängträning finns inte lokaliserad i alla delar av länet – inte i
alla kommuner och inte i alla stadsdelar i Stockholms stad – och leverantörer
av rehabiliteringsverksamhet kan ha några behandlingsformer vid viss
lokalisation och bassängträning på annan
Landstingets samlade bedömning:
• Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv bedöms inte bassängträning vara en
behandlingsform som det finns stort behov av vid den nya geriatriska
verksamheten efter ombyggnad av Sollentuna sjukhus
• Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv bedöms det inte finnas motiv för att
landstinget ska finansiera en träningsbassäng
• Att tillgodose behovet av bassängträning bedöms ur landstingets hälso- och
sjukvårdsperspektiv vara upp till respektive leverantör av
rehabiliteringsverksamhet att hantera
Sollentuna kommuns bedömning:
• Sollentuna kommuns utgångspunkt är att det är landstinget som ska stå för
kostnaden för att en träningsbassäng finns i kommunen
Det kan således konstateras att förutsättningar för en träningsbassäng i Sollentuna
sett ur landstingets hälso- och sjukvårdsperspektiv är att frågan får hanteras av
leverantörer av rehabiliteringsverksamheter. Sett ur Sollentuna kommuns
perspektiv är förutsättningarna för en träningsbassäng i Sollentuna att landstinget
ansvarar för detta.

Sida 8

Av det som redovisats ovan framgår att det krävs förhandling mellan landstinget och
kommunen om det ska kunna skapas förutsättningar för en gemensam lösning,
exempelvis någon form av kostnadsdelning. En diskussion skulle även kunna föras
av kommunen eller landstinget med privata leverantörer av rehabilitering och
privata entreprenörer för träningsbassänger om finansiering av anläggande av
träningsbassäng i Sollentuna kommun.
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