Patienter i kläm – när upphandling styrs av priset
I september tar en ortopedteknisk verkstad över stora delar av Rehabcenter Sfärens
verksamhet i Solna. Det innebär att ett unikt center för sällsynta diagnoser kommer att
monteras ner.
“Jag tycker det är katastrofalt. Det känns oerhört kortsiktigt”, säger patienten Inger Blom.
På Bräcke diakonis Rehabcenter Sfären kan människor med multipla extremitetsskador få hjälp
med allt från att prova ut en ny protes till att prata av sig när livet inte blir som man tänkt.
Personalen har unik kompetens och kunskapen är samlad i ett och samma hus. Men nu
splittras verksamheten.
Efter Stockholms läns landstings upphandling blir det en ortopedteknisk verkstad som tar
över. En verkstad som saknar både den expertis och erfarenhet som funnits på Sfären. Men som
erbjöd verksamheten till lägsta pris.
– Politikerna visar ingen förståelse för våra behov som patientgrupp när de kastar bort den
gedigna kompetens som man byggt upp på Sfären, säger patienten Inger Blom.
Det är endast armprotesmottagningen och gåskola som upphandlats. Trots att det på
Rehabcenter Sfären funnits mycket mer. Centret har haft ett samarbete med Föreningen för
de Neurosedynskadade, Ex-Center, som är det enda i sitt slag i landet. Här har också funnits
så kallad förebildsverksamhet, där människor som drabbats av ett trauma kan träffa andra
som har liknande skador, men som kommit förbi chocken och idag lever bra liv. Ingen vet vad
som händer med dessa verksamheter framöver.
Bräcke diakonis tillförordnade direktor/vd, Helene Mellström, är besviken.
– Genom det här beslutet monterar man ner ett center för sällsynta diagnoser som bara finns
på ett ställe i hela landet. Återigen drabbas en utsatt patientgrupp. Det är djupt beklagligt.
Även för patienten Inger Blom känns det tungt.
– Jag vet hur viktigt det är med personal som förstår. Att få börja om nu, och dra sitt livs
historia igen, det kommer bli väldigt jobbigt för många.
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