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Rehabs framtid ska utredas

■”Ett alternativ är kanske någon enklare form av övernattning”
HÄRNÖSAND

Framtiden utreds för
den medicinska rehabiliteringen i Härnösand.
Mer dagvård och färre
inneliggande patienter
kan komma att spara tio
miljoner.
– Det är bara på ett
tankestadium än, säger
landstingsrådet Jacomina Beertema (M) försiktigt.

Den rehabiliteringsmedicinska kliniken i Härnösand är en länsspecialitet
som det har stormat kring
förr. Redan 2009 var kliniken på väg till Sundsvall
men efter kraftiga protester stoppades flytten i sista stund.
Nu aviseras att landstingets hälso- och sjukvårds-

nämnd tänker utreda en
övergång till dagrehabilitering. I nämndens sparplan
innebär det en kostnadsreducering motsvarande 10
miljoner.
Om all inneliggande
vård därmed försvinner är
oklart.
– Det är alldeles i sin linda. Ingen människa kan
svara på det förrän utredningen är klar, säger nämndens ordförande Jacomina
Beertema.

slaget att flytta till Sundsvall.
Rehabmedicin i Härnösand arbetar med personer som har en neurologisk
JACOMINA BEERTEMA (M):

”Nej, nej, nej. Det
handlar inte om neddragning. Det handlar
om att tillgodose ett
icke tillgodosett rehabiliteringsbehov, inte
om att minska rehabiliteringen i länet.”

– Och skattningen vad man

skulle kunna minska kostnaderna med är väldigt
grov. Vi har inte heller räknat in det i vår sparplan som
ett faktum.
Så långt slår Beertema
fast att utredningen inte
ska upprepa det gamla för-

sjukdom eller skada, exempelvis stroke, traumatiska
hjärnskador, ryggmärgskador, multipla frakturer eller kroniska neurologiska
sjukdomar.
Arbetet bedrivs som sluten vård, dagrehabilitering

och mottagning. Omkring
25 personer arbetar i verksamheten.
Jacomina Beertema dementerar att den sista bastionen med inneliggande
vård i Härnösand nu är på
väg att ryckas bort.
– Nej, nej, nej. Det handlar inte om neddragning.
Det handlar
lar om att tillgodose ett icke
ke tillgodosett
rehabiliteringsberingsbehov, inte om att
minska rehabiliehabiliteringen i länet,
lovar hon.
Hur kan det i
så fall spara
ra tio
miljoner?

– En bra fråga. Så småningom
åningom
kommer vii få
svar på det.
t.
Ewa

Back (S) leder oppositionen i hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt henne gäller utredningen att ersätta viss inneliggande rehab
med dagvård.
– Det är den uppfattning
jag har fått. Ingen har presenterat utredningen särskilt djupt, säger hon.
Och tio miljoner må
måste
väl innebära att m
man
drar in persona
personalen
på natten?

– Så tolkar jag
det. När folk väl
läggs in rullar
ru
tusenlapparna.
tusenlapparn
Du får bo på väldigt fina hotell för
det priset. Ett al
alternativ är kanske
kan
någon enklare
enk
form av

Jacomina Beertema (M).

övernattning, typ patienthotell.
Ewa Back är helt med på
noterna att utreda. Oppositionen tar sedan ställning
när det finns ett skarpt förslag.
– Vi inför nya sätt att jobba

smartare. Då får vi inte ha saker som är förbjudna att prata om. Man får vara beredd
på att saker måste flytta på
sig. Det är så kritiskt läge för
landstinget, säger hon
Utredningen ska enligt
Jacomina Beertema genomföras så snart som möjligt och absolut vara klar
i år.
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Motion
om delad
semester
KRAMFORS

Undersök om förskole- och fritidshemspersonalens
semestrar kan läggas
i två perioder.
Det föreslår Annika Östman (C) i en
motion till Kramfors
kommunfullmäktige.

Hon vill skapa öppettider på förskolor och
fritids som är bättre
anpassade till föräldrarnas behov. I motionen
skriver Annika Östman
att behoven av barnomsorg förändrats i takt
med att industrijobben
minskat och tjänstesektorn vuxit.
Bland annat är det
många barn som behöver plats även i juli,
vilket har lösts med att
någon förskola varit öppen i varje kommundel.
I motionen framhålls att
detta inte alltid upplevts
som en pedagogisk god
omsorg då barnen fått
byta förskola och personal.
Då antalet barn är läg-

re på sommaren menar Annika Östman att
det, liksom inom hemtjänsten och vården,
skulle gå att införa en
modell med en tidig
och sen semesterperiod. Hon framhåller att
det då skulle gå att hålla många förskolor och
fritidshem öppna med
personal som barnen
redan känner.
ERIK ÅMELL

Felicia Lövgren ser verkligen fram emot fredagens insamling.
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Elever samlar in pengar till välgörenhet
KRAMFORS

Nu på fredag är det den
internationella Världsvattendagen.
Årets tema på naturvetenskapsprogrammet i Ådalsskolan är
samarbete kring vatten,
och eleverna kommer
att samla in pengar till
hjälporganisationen Wateraid.

Naturvetenskapsprogrammet ska arbeta i grupper på
sju till åtta blandande inom
programmets olika årskurser som kommer att samarbeta för att samla in pengar. Vi lär säkert hitta dem på
torget som dansande små
grodorna eller sjungandes
ABBA-låtar för detta ändamål, allt är upp till elevernas egen fantasi. Pengarna

kommer eleverna senare
skicka till Wateraid.
En av personerna är med
FELICIA LÖVGREN:

”Vi skickar pengar till
Wateraid för att det är
Världsvattendagen.”
och anordnar detta är Felicia Lövgren, som går sista

året på naturvetenskapsprogrammet och är elevkårsordförande på Ådalsskolan. Hon brinner verkligen för sitt program och har
som projektarbete att informera andra om dess bredd,
hon har bland annat gjort
enkäter och pratat med niorna på Gudmundråskolan.
Felicia är även väldigt intresserad i samhällsfrågor.

– Vi skickar pengar till
Wateraid för att det är
Världsvattendagen och
fann det passande eftersom de jobbar med vatten.
Det är även en organisation
som inte får så mycket uppmärksamhet annars. Jag är
glad även om vi bara lyckas
samla in 100 kronor.
DANIEL HAMBERG

