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Høringsuttalelse varmtvannsbasseng Martina Hansen Hospital AS

Bassengdrift ved Martina Hansens Hospital AS
Martina Hansens Hospital har i løpet av 2020 evaluert bassengdriften ved hospitalet og utarbeidet
en evalueringsrapport som har vært til høring hos berørte pasientgrupper,
arbeidstakerorganisasjoner og leietager av bassenget. Den ble presentert for styret til Martina
Hansens Hospital i slutten av 2020.
Før styret tar sin endelige beslutning ønsker styret at Asker kommune og Bærum kommune gis
anledning til å uttale seg. Bærum kommune mottok 4. januar 2021 en invitasjon til å gi en
uttalelse om rapporten, med høringsfrist 20. januar 2021. Kommunedirektørens uttalelse er
vedlagt.
Oppsummering Rapport - Bassengdriften ved hospitalet
Martina Hansens Hospital har hatt et varmtvannsbassengtilbud til inneliggende pasienter og
revmatikere fra 1992 til 2017. I begynnelsen av 2017 ble bassenget stengt på grunn av manglende
driftsmidler og behov for oppgradering. I oktober 2018 ble bassenget midlertidig gjenåpnet. Det
ble innført økt brukerbetaling, endret bruk av instruktører og bassenget ble i perioder utleid til
Svømmeakademiet. Før bassenget ble stengt var det lange ventelister til
bassengtilbudet. Etter gjenåpningen har det ikke vært venteliste, selv om tilbudet er redusert til 3
dager.
I begynnelsen 2020 ble bassenget stengt som følge av koronapandemien. Det er gjort en
vurdering av eventuell videre bassengdrift, utfra smittevernkrav, samt behov for vedlikehold og
oppgradering. Den viser at en fremtidig bassengdrift vil kreve oppgradering av ventilasjonsanlegg
og fornyelse av garderober og våtrom.
Brukerne opplever at aktivitetene i varmtvannsbasseng gjør dem godt. De uttrykker at de får økt
livskvalitet ved å mestre hverdagen bedre og at de klarer å holde seg i jobb.

Rapporten konkluderer med at sykehuset er mest tjent med en permanent stenging av
bassenget. Det begrunnes med at en
gjenåpning krever betydelige oppgraderingskostnader. Sykehuset mener at det er lite sannsynlig
at kostnadene kan kompenseres med økte leieinntekter og økt brukerbetaling. Det er en
forutsetning at bassengdriften er bærekraftig og ikke går utover sykehusets kjernevirksomhet.
Tidligere politisk behandling:
Viser til sak 17/5614 Hovedutvalg for bistand og omsorg.
Bassenggruppetilbudene i Bærum kommune
Bærum kommune ble i februar 2017 informert om at varmtvannsbassenget på Martina Hansens
Hospital ble midlertidig stengt ved årsskiftet 2016/2017. Det førte til en gjennomgang av
kommunens bassengtilbud.
Bærum kommune utvidet bassenggruppetilbudene i varmtvannsbassenget på Henie Onstad
seniorsenter og i bassenget i Berger svømmehall. Tilbudet er for innbyggere over 18 år.
Tilbudene var i starten forbeholdt innbyggere med en kjent diagnose og med krav om
legeerklæring. Tilbudene ble utvidet i forhold til innbyggernes behov og det ble slutt
på ventelister. De to fysioterapeutene (70 % stilling) som drifter tilbudene vurderer hvem som er
best tjent med tilbudet hvis det er behov for en prioritering.
I tillegg tilbyr privatpraktiserende fysioterapeuter og pasientorganisasjoner varmtvannstrening i
bassenget på Henie Onstad seniorsenter. Bassenget er i bruk hver kveld i ukedagene
av pasientorganisasjoner som Brystkreftforeningen og Revmatikerforbundet. Det brukes også til
egentrening, et drop in tilbud, i regi av seniorsenteret. Private fysioterapeuter har 6
gruppetreninger med instruksjon 2 dager i uken.
I 2019 var det 219 deltakere på de kommunale tilbudene, fordelt på 14 grupper.
I 2020 ble deler av gruppetilbudene lagt ned grunnet pandemien.
Brukerbetalinger 2021 for brukere med inntekt over 4 G (ca. 390 000 kr):
Treningsgrupper i basseng x 1/uke, 16 ukers kurs
1 245 kr (x 2 pr uke 1 865)
Treningsgrupper i basseng x1/uke 20 ukers kurs
1 555 kr (x 2 pr uke 2 335)
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