
 
 

NEURO förbundet Östergötlands viktigaste frågor inför valet 2022 

I Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång har 

medlemmarna  ”tyckt” dessa är de viktigaste frågorna i valrörelsen 2022. 

1. Tillgång till bassängträning i varmbassäng. Det är en stor brist på 

bassängtillgång i hela länet.  Behovet är stort, bassängerna ger mycket 

positiv träning för de allra flesta, friska, funktionsnedsatta barn och 

vuxna mfl.  

De flesta kommuner behöver få upp ögonen för det skriande behovet. 

Det är dyrt med nya bassänger, men vad medför bristen för de grupper 

där andra alternativ till träning egentligen inte finns?  

Vi välkomnar Regionens initiativ till en friskvårdspeng för våra 

organisationer, med fortsatt möjlighet till träning i bassänger. En bättre 

dialog mellan kommuner, region och våra organisationer, om 

träningsmöjligheterna i länet även för dem med funktionsned-

sättningar, krävs för att åstadkomma en bättre hälsa för alla. 

2. Rehabilitering, kontinuerlig, livsinriktad är en process som ska 

påbörjas tidigt, innan den neurologiska sjukdomen satt spår. Eget ansvar 

i mellanperioder, kontakt med fysioterapeut för avstämning av egen 

träning. Det är viktigt att all rehabilitering genomförs under ledning av 

profession inriktad på neurologi och som jobbar med den gruppen. 

Annars blir inte kompetens och erfarenhet tillräckligt stor. 

 

Intensiv träning måste kunna väljas på anläggning specifikt inriktad på 

neurologi. Rehabilitering är en livslång resa. En del behöver välja bort 

sin vardag och under återkommande perioder koncentrera sig på en 

effektiv träning. Träning på specifik anläggning erbjuder en mer 

stimulerande miljö, fler möjligheter att testa nya aktiviteter och prova på 

bassängbad, ridning, ute aktiviteter mm. En vistelse på en anläggning 

medför automatiskt att man som individ blir iakttagen av professionen 

på ett helt annat sätt. De ser när man går eller rullar, gör förflyttningar, 

hur man sitter osv. Dessa iakttagelser är viktiga och ger information och 
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kunskap om var och en. Vi får bättre stöd och tips om hur vi ska agera i 

vår vardag, vilket ger många en skjuts för ett mer aktivt liv vid 

hemkomsten. För andra måste intensivperioder planeras på hemmaplan. 

Klimatvård ska erbjudas dem som har nytta/behov av ett varmare 

klimat, i en mer anpassad och stimulerande miljö. 

Oavsett om rehabilitering erbjuds på anläggning eller klimatvård ska en 

plan finnas med för egenträning på hemmaplan. 

Att regionen sagt upp utomlänsavtalet, med motiveringen att ”det 

finns åtta platser för rehabilitering i Finspång”, är nonchalant och 

mycket oroande. De åtta platserna skulle bli en utökning av BRA 

rehabilitering, anpassad för resp person och diagnos. Det har det inte 

blivit. Fortfarande är det alltför många som inte får JA till en intensiv 

period, vilket borde vara återkommande för de flesta med neurologiska 

diagnoser. Vi vill inte höra ”Du är inte tillräckligt dålig”. Det är helt fel 

inställning, ju tidigare insatser görs desto bättre. Nu finns en stor rehab 

skuld som måste åtgärdas. 

3. Hjälpmedel ska förskrivas efter behov inte efter ett beslutat sortiment. 

Den som behöver individuellt utprovade hjälpmedel, måste erhålla detta, 

utan att först behöva testa hela det ordinarie sortimentet. Hjälpmedel 

ska syfta till självständighet. Regionen tillsammans med kommunerna 

måste ta ett helt nytt grepp om hjälpmedelsfrågan.  

När ett hjälpmedel diskuteras för eventuell utprovning ska även en 

beskrivning göras av konsekvenserna om hjälpmedlet inte beviljas. 

”Särskild prövning” måste bli en verklig prövning för den med speciella 

behov. Om någon inte får det önskade hjälpmedlet, måste vederbörande 

ha rätt till ett skriftligt besked om varför. Våra medlemmar som är 

beroende av hjälpmedel för förflyttning får inte optimala hjälpmedel för 

att kunna leva självständigt. Många kan inte ta sig ut på egen hand. Det 

är rimligt att den som behöver rullstol, får en stol som gör det möjligt att 

ta en ”promenad” själv utomhus.  

Före pandemin hade 35% av våra medlemmar en levande rehabplan, 

nu 10%. Rehabplanen är ett levande dokument och en god 
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överenskommelse för att skapa förutsättningar för ett mer aktivt liv för 

varje individ. 

Rehabiliteringsplaner, ska alla erbjudas de ska ge en långsiktig plan, över 

träningsbehov, hjälpmedel och stöd. Den ska beskriva vilket stöd 

individen kan förvänta sig av vården, den ska också beskriva det egna 

ansvaret och de mål som var och en har. En BRA rehabiliteringsplan lyfter 

fram behovet av hjälpmedel, träning, bostadsanpassning, hemtjänst och 

färdtjänst. Alla möjligheter måste tas fram i förhållande till vart annat.  

Rehabilitering bör ställas mot hjälpmedel och hjälpmedel mot 

hemtjänsttimmar, färdtjänst och bostadsanpassning.   

4. ”Ett NEURO team” en fortsatt utbyggnad på US, med 

neurosjuksköterska, kurator, fysioterapeut, logoped, dietist, psykolog, 

uroterapeut, sexolog mfl. Ett fungerande NEURO team ska finnas 

tillgängligt som stöd för alla och inte enbart för nydiagnostiserade. 

Positiva steg har tagits i rätt riktning med team som arbetar jämsides 

på US. 

5. God hälsa även för den med funktionsnedsättning. Andra 

kroniska problem måste elimineras, högt blodtryck, övervikt, diabetes 

mm. Det kan genomföras med möjlighet till mer aktivitet. 

Därför är det viktigt med utökade möjligheter till aktiviteter, tillgång till 

fritidshjälpmedel och hjälpmedel som ger självständighet och 

valmöjlighet på såväl fritiden som i vardagen. 

6. Möjlighet till vistelse utomhus: ”Friluftsliv för alla utan undantag” 

skrev länsstyrelsen för några år sedan. Men när friluftsåret blev 

verklighet hade ”utan undantag” strukits.  

En god hälsa måste erbjudas även dem som inte ens får möjlighet till 

frisk luft. 
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