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FINJl.NSUTSKOTI'ETS BETÄNKNIDE nr 9/1983-84 

med anledning av ltl May Flodins m.fl. hem

ställningsmotion till landskapsstyrelsen om 
byggande av en terapibassäng vid någon vårdin

rä ttning i landskapet. 

Landstinget har den 28 november 1983 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet kört fysioterapeuterna Inger Blomqvist och 

Aili Fogner samt chefläkaren Peter Wahlberg, får med anledning härnv anföra 

följande. 

I motionen konstateras att landskapet saknar en handikappvänlig terapibassäng 
för främst neurologiskt handikappade patienter och reumatiker. TiJigare fanns 

en sådan bassäng vid Alands centralsjukhus, men år 1981 måste den stängas på 

grund av flera olika brister. 

Utskottet har vid behandlingen av ärendet i likhet med motionärerna kunnat konsta

tera att ett stortl:!ehw~av en terapibassäng föreligger. Vidare har det framkommit 

att det inte kan anses vara ändamålsenligt att sanera centralsjukhusets bassäng. 

BEhovet av en bassäng är störst inom den öppna vården, men också bland sjukhusets 
och Gullåsens patienter finns ett stort behov. Vid Gullåsen finns för närvarande 

endast ett stort kar som i praktiken visat sig inte motsvara de krav man rimligen 

bör kunna ställa, t,!ex. att det kan användas för fler än en patient samtidigt 

och även i övrigt är karet oändamålsenligt, t.ex. är det mycket kostsamt i drift. 

I utbyggnadsplanerna för Gullåsen ingår dock en terapibassäng och denna placering 

skulle även på ett tillfredsställande sätt tillgodose kravet på att vara lätt

tillgänglig fnr sjukhusets patienter. Med anledning härav anser utskottet att de 

i motionen efterfrågade åtgärderna redan påbörjats, men vill i sammanhanget be

tona vikten av att den nu planerade bassängen blir ändamålsenlig och fyller 

de i motionen uppställda kraven. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med förkastande av 

hemställningsmotionens kläm bringar 
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Mariehamn den 20 januari 1984. 

innehållet i hemställningsmotionens 

otth betänkandets motivering till 
landskapsstyrclscns kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling i utskottet: ordf. R.Jansson, 

v.ordf. O.Jansson, ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


