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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 18.04.2013 Habiliteringstilbudet for unge voksne mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Stjørdal kommune
Interpellasjon fra Martha R. Berbu (AP):
Helseapparatet satser vanligvis både stort og dyrt for at disse unge voksne skal ha det bra, unngå
unødvendige smerter og belastninger som ofte kan oppstå når du har en betydelig
funksjonshemming. Mye blir gjort og mye krever tett oppfølging over tid.
Flere av disse unge voksne har mange operasjoner bak seg. Etter alle operasjoner blir det
framhevet betydningen av varmt basseng for opptrening, også for å vedlikeholde funksjoner og
bevegelighet.
Derfor er det viktig at ungdommene får ukentlig aktivitet og mulighet for avslapning i basseng
med varmt vatn. Det blir også anbefalt fra sykehuset. Ordinært basseng er uaktuelt, fordi det
fører til at de blir kalde og stive.
Mens barna går i barnehagen og på skole blir dette prioritert, men når de er ferdige med
skolegangen, vil ikke Stjørdal kommune lenger prioritere dette tilbudet som er så viktig for å
opprettholde funksjonaliteten for denne gruppa. Det blir argumentert med at dette kan være en
fritidsaktivitet som kan skje på ettermiddagstid. Men da er kropp og overskudd vanligvis for
sliten til mer aktivitet. Når du sitter mesteparten av dagen i rullestol, er det en befrielse å være i
et element der kroppen oppleves fri og mer bevegelig. Ofte kan det være utfordrende å finne
andre gode treningssituasjoner for denne gruppa.
I en periode ble bassenget på Trondsletten leid, men det ble for dyrt i lengden. På Trondsletten
måtte de betale 700 kr hver gang pr. uke. I tillegg kom kjøring og bompenger. I dag brukes
heller Pirbadet, fordi det blir rimeligere.
Det er kommunen som burde legge til rette og ta ansvar for habilitering og nødvendig
helseivaretaking.
Samhandlingsreformen gir kommunene et større ansvar for å ivareta og gi et helsetilbud til sine
innbyggere. Dette gjelder særlig de som ofte har behov for helsehjelp og som følges opp av
spesialist. Uten et godt tilrettelagt helsetilbud for disse gruppene i kommunen vil behovet for
hjelp fra spesialisthelsetjenesten være større enn nødvendig. Dette handler om en sårbar gruppe
der mangelfull oppfølging over tid, kan gi store helsemessige belastninger og redusert

livskvalitet for den enkelte, svekke effekten av kostbar og nøye planlagte
behandlingstiltak/operasjoner mv. Dette er mennesker som krever kontinuitet i form av trening
og stimulans – og i den bistand en har krav på fra kommunens hjelpeapparat.
Spørsmål til ordføreren:
Hva vil ordføreren gjøre for å få en fortgang i arbeidet med et varmebasseng på Stjørdal til alle
grupper som har behov for det?

