ÅPENT BREV TIL BESLUTNINGSTAKERNE, POLITIKERE OG HELE
ADMINISTRASJONEN I KÅFJORD KOMMUNE FRA FYSIOTERAPITJENESTEN.
Er dere klar over hva dere er i ferd med å beslutte og hvilke konsekvenser det har for våre
brukere?
Kåfjord har i dag en unik, godt tilrettelagt fysikalsk avdeling, som er lokalisert i kjelleren på
det gamle helsesenteret, den nyeste delen fra 1997.
Det er en funksjonell utformet egen avdeling med et velutstyrt treningsrom for trening av
både barn og voksne. Her har vi direkte planløs adkomst til avdelinga, behandlingsrom,
treningsrom, i tillegg ligger det et varmebasseng ideelt for forebygging og rehabilitering i
tilknytning til vår avdeling. Dette benyttes daglig til gruppetrening. Gode
parkeringsmuligheter.
Fysioterapeutene har ikke hatt noe ønske om å relokaliseres til det nye helsetunet, ene og
alene på grunn av at tilbudet til våre brukere da vil bli svekket. I dag kommer brukerne våre
rett inn fra gateplan inn i romslige lokaler med god plass til adkomst med rullator, krykker og
elektrisk rullestol. Gode parkerings muligheter for alle brukerne.
I det nye helsetunet blir vi lokalisert i andre etasje med svært kronglete adkomst, dette vil
svekke vårt tilbud til våre pasienter som i hovedsak kommer med transport til avdelinga. De
må gjennom flere dører, opp trapper og i tillegg ligger heisen langt borte, slik at mange vil bli
sliten før de kommer seg dit og vil få problemer med å finne frem i det nye bygget. Vi bidrar i
dag med fysioterapi på helsetunet til inneliggende pasienter og barneundersøkelser. Vi har
lyttet til våre brukere og de ser med gru på fremtida. På det nye helsetunet er det i tillegg
parkeringsproblemer.
Det er med stor sorg fysioterapeutene har mottatt oppsigelse av vår leieavtale etter flere
drøftinger med administrasjonen. Vi har prøvd å argumentere utfra vårt faglige ståsted, men vi
når ikke frem. Er det virkelig dette de folkevalgte og andre vil, at vi i 2022 skal være nødt til
å flytte ut av velfungerende lokaler, til noe som ikke på langt nær tilfredsstiller
brukernes behov.
Brukerne fortviler, går det virkelig ikke an å få til en løsning? Er det slik at ingen ser verdien
av helsehjelpa vi gir i nåværende lokaler; med aktivitet, bryte isolasjon, bedret livskvalitet,
forebygge fysiske og psykiske helseplager, kunne drive med rehabilitering etter sykdom og
skader, vekslende aktiviteter som krever tilpassede fysioterapilokaler. Her vi er i dag kan vi
tilby fysioterapi til alle aldersgrupper, alt fra enkeltbehandlinger til større grupper. Under
pandemien har vi kunnet drive som før og brukerne har følt seg trygge. Lokalene innbyr også
til en god samtale på venterommet, i tillegg til våre tjenester.
Nå må dere ta beslutninger som vil få store konsekvenser for enkeltmennesker. Ta
avgjørelsene på de rette premissene. Bruk tilliten dere har fått godt, sett dere godt inn i denne
saken og fatt de rette beslutningene for vår befolkning, som også i framtida vil ha bruk for
fysioterapi. La Kåfjord kommune også i framtida ha en attraktiv avdeling for de neste
fysioterapeutene som kommer hit. Ikke steng dem inn på et lite behandlingsrom.
Er det virkelig slik at vi må være ute av lokalene 22.mai 2022 ?

Alle som ønsker er hjertelig velkommen hit for med egne øyne å se avdelinga vi har i dag og
hva dere gir slipp på.
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