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TERAPIBASSENGET PÅ MARTINA HANSENS HOSPITAL
I en evalueringsrappo rt fra M art ina Hansens Hospit al (M HH} v urderes alt ernat ive scenarier fo r
t erapibassenget ved sy kehuset . Det er fa re fo r at bassenget st enges ned fo r godt. I så fa ll m ist er
innbyggern e i Bærum behand lingst ilbudet på t rening i v armt vann.
Brukern e fort viler. Et t er at innho ldet i rappo rt en ble kj ent har Budst ikka fl om m et over av innlegg,
spesielt fra den gru ppa bassenget ble bygd fo r, revm at ikerne. M en vi er m ange fl ere. 2 av 3 brukere
av bassenget på M art ina Hanse n er o rt opediske pasient er

Hvorfor varmt vannst rening?
Bassengt rening i vann med t em perat ur 32 - 34 grader red userer smert e og st iv het og hj elper
mennesker m ed muskel- og skj elet t lidelser ti l

a ho lde bevegelighet og st y rke ved like. Oppdrift en

f ører t il m ind re t rykk og belast ning på skj elett et e nn t rening på land og m ot st anden i vannet kan
ut nyt t es ti l ake innsat sen i st yrke og int ensit et . Varm en lindrer sm ert ene i m uskler og ledd, noe
so m gj o r det m ulig t a ut st r r e bevegelse r.

a

På denne m åt en blir f unksj o nsnivået bedre og hj elpebehovet m indre. Var mtv annst rening gj ør det
m ulig fo r perso ner med m uskel-skj elettlid elser
venner og st å lengre i j o bb.

a delt a i hverdagen, bid ra i samvær m ed fa m ilie og

Treningst erapi i varmt vann har effekt
Effekt en av varmt vannst rening er do kument ert i syst em at iske oversikt er fo r fl ere m uskelskj e lett plager og -sy kdo m mer i t illegg t il rev m at ism e, blant annet flbro myalgi og nev ro logiske
lidelser. En oversikt over st udier på behand ling av ryggsme rt er, som er den st ørst e pasient gruppa
innenfo r m uskelskj elet t f elt et , ko nkluderer med at øvelser i vann red userer sm ert er og øker fysisk
f unksj on.1
Rappo rt en fr a M HH legger ikke skj u l på at hensy net t il brukerne er det vikt igst e argu ment et for

a

o pprett holde t ilbudet . Ett er at varmt vannst reningen ble st engt ned so m f ølge av ko ro na pandem ien

A quatic Exercises in t he Treat ment of Low Back Pain: A Systemat ic Review of t he Literat ure and Meta-Analysis
of Eight St udies.
htt ps:lj www.epistemonikos.org/ en/ documents/7b6a4af9cc4e4384d5f2f29c7d32f b5d3be9960a

sist høst f år pasient organisasj o nene st adig t ilbakemeldinger fr a brukerne om økt e smert er og
dårligere f unksj onsevne.

Fra øremerking t il avv ikling
Da bassenget på Mart ina ble bygd i 1991 var det med st øtt e fr a revmat ikerfor eningen. Den gangen
ble bassengt rening defi nert so m nødvendig helsehj elp og behandling, og sy kehusene mott o k
øremerkede t ilskudd . lf lge M HH-rapport en var det Helsedepart ement et so m i 2010 best emt e at
t reningst erapi i varmt vann ikke lenger skulle være spesialist helsetj enest ens ansvar. Med dett e
pennest røket ble sy kehusene frat att fi nansieringen av et medikament - og bivirkni n gsfri tt
behandlingsalt ernat iv, so m virker.
St rupingen av varmvannst ilbudet er også en konsekvens av Samhandlingsreforment fr a 2012 og
Oppt rappingsplanen fo r habilit ering og rehabil it ering (2017-2019). Begge har som målset t ing å
overføre akt ivit et og ansvar for helsetj enest er fra spesialist helsetj enest en t il kommunene.
Det var verken kommunenes eller pasient enes påf unn, men fa kt um er at kommunene har f åt t
ansvaret for en st adig st ørre del av rehabilit er ingen, herunder t erapit rening i varmt vann.
M art ina har, i likhet med andre sykehus, ho ldt bassengdr ift en gående noen år med ut leie og
egenandeler. Det ikke som sykehuset s kj ernetj enest e lenger og over t id er helsehj elpen og
behandlingen i f erd med

a fo rsvinne helt , t il t ross for at den er like nødvendig so m før.

Det fi nnes kommuner som har planlagt og bygd ut t ilbudet i egen regi, men Bærum er dessverre ikke
en av dem. De få bassengene som fi nnes her er for små, fo r grunne eller for kalde det mest e av t ida.
Det lille bassenget (12,5 x 9,5m) so m bygges på Rud skal deles av ulike brukergrupper og vil uansett
ikke være i nærhet en av a dekke behovet for t erapit rening blant en befo lkning på 128 000.

Bærum komm une må overt a
Oppsummert : Varmtvannst ilbudet i Bærum burde ut vides, ikke avv ikles. Det t rengs flere, ikke f ær re
bassenger. Terapit reningen på Mart ina må o pprett holdes og bassenget må best å.
So m et st rakst ilt ak ber Ryggforeningen i Oslo og Akershus derfor kommunens folkevalgt e
represent ant er t a init iat iv t il kommunal fi nansiering (eller medfi nansiering) av dr ift en av
varmtvannsbassenget og t erapit reningen på M art ina Hansens Hospit al, slik at t ilbudet kan åpne igj en
så snart smitt evernsit uasj onen gj ør det mulig.
Videre ber v i kommunesty ret t a grep med sikt e på en permanent løsning som ivaret ar behovet for
t reningst erapi i varmt vannsbasseng i Bærum. Planlegging, prosj ekt ering og bygging av nye
svømmehaller er nødvendig, men v il t a t id. Derfo r oppfordrer vi kommunen til a innga en langvarig
avt ale med M art ina Hansens Hospit al o m forvalt ning, drift og vedlikehold av varmt vannsbassenget .
Fo r oss so m brukere er t reningst erapi i varmt vann en kj ernet jenest e som v i ikke kan være ut en. Fo r
Bærum kommune er det en invest ering i bedre folkehelse.
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