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Datum 2018-11-28 
 
Verksamhet i bassängen på Alingsås lasarett 
 
Bakgrund 
Bassängen på Alingsås lasarett börjar bli gammal och sliten. Vid besiktning som 
fastighetsägaren, Västfastigheter, genomfört visar det sig att utan en större 
renovering är bassängen utsliten år 2020. 
Kostnaden för att renovera beräknas vara mellan 5-7 miljoner kronor. 
Bassängen har en hög beläggning vardagar mellan 8-20, stängt sommartid och för 
juluppehåll 
 
Överenskommelser 
Alingsås lasarett har vårdöverenskommelse med Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden att bedriva rehabilitering och bassängverksamhet. 
Verksamheten bedrivs av Närhälsan på uppdrag av Alingsås lasarett.  
Närhälsan har hyreskontraktet för lokalen där bassängen finns. 
 
Sjukvårdande verksamhet som använder bassängen 
Till Alingsås lasaretts patienter nyttjas 11 timmar per vecka. För vårdval rehabs 
patienter använder Närhälsan 13 timmar/vecka, Med Pro Rehab 5,5 timmar och 
Bräcke Diakoni 1 timme/vecka. 
Habilitering och Hälsa har 1 timme/vecka, Närhälsans hälsoenhet 1 timme/vecka. 
 
Patienterna kan ha olika diagnoser. Neurologiska skador, stress, ortopediska 
tillstånd, reumatologiska diagnoser, hjärtproblematik är några vanligt 
förekommande patientgrupper. 
 
Samtliga vårdgivare har möjlighet att använda bassängen kostnadsfritt under 
öppettiderna för att erbjuda sina patienter sjukvårdande behandling i bassäng.  
 
Föreningar som använder bassängen 
Efter kontorstid används bassängen av: 
Hjärt- och lungsjukas förening 2 timmar/vecka 
Reumatikerföreningen 3 timmar/vecka 
Föreningen Headvig 1 timme/vecka, migrän 
Lasarettets idrottsförening 2 timmar/vecka, friskvård 
Kommunal 1,5 timme/vecka, pensionärsverksamhet 
Tandskadeförbundet 1,5 timme/vecka 
Föreningen Svea 1,5 timme/vecka, bröstcancer (varit vilande under hösten pga 
avsaknad av ledare) 
NHR 2 timmar/vecka, neurologiska skador 
Föreningen Hjorten 1,5 timme/vecka, pensionärsverksamhet 
 
Föreningarna betalar 1000 kronor per termin för en timme per vecka, summan har 
inte ändrats sedan bassängen öppnades. 
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Antal personer i lasarettets bassäng 
En uppskattning är att det totalt är ca 500 besök per vecka i Alingsås lasaretts 
bassäng. 
 
Nolhagabassängen 
Alingsås lasarett och vårdvalsverksamheterna i Alingsås har visat intresse för att 
bedriva verksamhet i Nolhagabadet, den nybyggda kommunala badanläggningen i 
Alingsås. Nolhagabadet kommer att ha öppet alla dagar hela året. Nolhagas 
varmvattenbassäng att ha öppet två kvällar i veckan för allmänheten.  
 
Helena Blomkvist 
Områdeschef Närhälsan rehab 
Mobil: 0730-384770 
e-post: helena.blomqvist@vgregion.se 
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