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Min artikel riktar sig till såväl politiker, som arbetsgivare och 
försäkringskassa. Endast en bråkdel av den totala kostnaden 
för reumatikervård (mindre än 1590) går till förebyggande re- 
habilitering! Forskning har nyligen visat att den allra största 
kostnaden för de reumatikersjuka (80 90) är den förlorade ar- 
betsförmågan. Den största besparingspotentialen är alltså att 
försöka behålla patienterna i arbete. 

Det finns stora samhällsvinster i att samordna och omför- 
dela resurserna och låt en del av de pengar som nu går till sjuk- 
skrivningar istället gå till rehabilitering på Sätra. Det lönar sig! 

Jag vill här ur patientperspektiv belysa Sätra brunns oöverträf- 
fade betydelse. 

DET BÄSTA MED SÄTRA är den intensivträning man får under 
fyra veckor. Träningsprogrammet utprovas individuellt och 
består av styrke- och rörelseträning i bassäng och gympasal 
både enskilt och i grupp. Detta varvas med bl.a. massage, le- 
rinpackningar, varma bad och vila. Ofta blir det fem eller sex 

olika pass om dagen. Detta ger en enorm träningsmängd och 
man blir stark både fysiskt och psykiskt. Som reumatiker be- 
höver man denna intensiva period för att orka med vardagen 
hemma och slippa långa sjukskrivningsperioder. Under 
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sommarmånaderna är dessutom tillgången på bassängträning 
och sjukgymnastik på hemmaplan mycket inskränkt, vilket är 
olyckligt då kondition är en färskvara. 

DET BÄSTA MED SÄTRA är att under fyra veckor få ägna sig åt sig 
själv och slippa vardagsbekymmer. När man är sjuk går 
mycket energi åt till att få vardagen att fungera. På Sätra får 
man tid för eftertanke och att varva ner. 

DET BÄSTA MED SÄTRA är gemenskapen med andra brunns- 
gäster. Med dem med samma sjukdom får man tillfälle att byta 
erfarenheter. Det är ju vi själva som är experter på vår egen 
sjukdom och vi har mycket att delge varandra. Värdefull är 
också kontakten med brunnsgäster, som har andra diagnoser. 
Ens vyer vidgas och det ökar förståelsen för hur livet kan för- 
ändras genom sjukdom eller olyckshändelse. 

Jag glömmer aldrig glädjen hos Tage och Erling, två stroke- 
drabbade brunnsgäster, som på avslutningskvällen sommaren 
1996 underhöll sina medpatienter med dragspelsmusik. De 
träffades på Brunnen och båda hade varit dragspelare tidigare, 
men av naturliga skäl inte kunnat spela sedan de drabbats av 
sjukdomen, som förlamar ena sidan av kroppen. Tage har sin 
vänstra sida förlamad och Erling har förlorat både talförmå- 
gan och rörligheten i den högra. Intresset för dragspelsmusik 
fanns ju kvar — kunde de möjligen försöka spela tillsammans 
på samma spel? Det var värt ett försök. De fick låna ett spel 
och övade flitigt. Det gick över förväntan bra! Vi åhörare såg 
hur de levde upp och hur lyckliga de var, då de med lite träning 
kunnat återuppleva gamla tider. Att Sätra betyder mycket för 
många människor, inte minst Tage och Erling, kan varje män- 

niska förstå. 

DET BÄSTA MED SÄTRA är att man genom föreläsningar och 
studiecirklar får lära sig mer om sin sjukdom och kan därige- 
nom ta ett större ansvar. Alla har väl hört uttrycket »man 
måste vara frisk för att orka vara sjuk«. Att veta vilka möjlighe- 
ter som finns till vård, rehabilitering och vad som kan göras åt 

ens problem är en förutsättning för att kunna ställa krav på 
sjukvården. Man får lära sig att bli en »aktiv vårdkonsument«. 
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DET BÄSTA MED SÄTRA ärarbetsterapin där man kan prova 
olika typer av hjälpmedel, madrasser och arbetsställningar. 
Där träffas man ofta i grupp, byter erfarenheter och tränar till- 
sammans. En del arbetstränar också för att kunna återgå till 
yrkeslivet. 

DET BÄSTA MED SÄTRA är sysselsättningsterapin där man kan 
prova på att måla i olja och på siden, väva, sy och mycket an- 
nat. Många är de personer som liksom jag har hittat en ny 
hobby på Sätra. Det är ju så att någon kroppsfunktion kan gå 
förlorad då man blir sjuk, som fått till följd att ens tidigare 
fritidsintressen inte kan upprätthållas. På Sätra kan man få 
hjälp att hitta nya. Många som målar tavlor har aldrig har hål- 
lit i en pensel och det finns herrar som målar slipsar till hela 
släkten »för det är så roligt att man inte kan sluta« Att upp- 
täcka nya möjligheter ger stora kickar! 

DET BÄSTA MED SÄTRA är miljön. Dessa hundratrettio små stu- 
gor, en del från början av 1700-talet är unika. Här glömmer 
man den stressade vardagen och får tillfälle att varva ner. Mil- 
jön inbjuder till promenader och cykelturer för den som kan. 
På kvällarna umgås man med att spela boule, minigolf eller 
pratar över en kopp kaffe. Ibland är det något gemensamt eve- 
nemang, t.ex. räkafton i Brunnsgården. 

DET BÄSTA MED SÄTRA är att man kan få samtalsterapi vid be- 
hov. Brunnsprästen ordnar samtalskvällar i grupp eller enskilt, 
där man diskuterar livsåskådningsfrågor. Många existentiella 
frågor kommer upp i samband med sjukdom, och en del per- 
soner som mår dåligt fysiskt, får ofta problem med relationer, 
p-g.a. okunskap. De saknar förståelse från omgivningen och 
kan behöva hjälp. 

DET BÄSTA MED SÄTRA är musiken och kulturen. Den vackra 
Brunnskyrkan inrymmer inte bara andlig aktivitet, utan man 
satsar nu mycket på olika musikevenemang. I Societetshuset 
bjuds det en del kvällar på föredrag, musikunderhållning eller 
annat kul. Här ordnas med cabaréer, där personalen står för 
underhållningen. På torsdagarna är det dans på dansbanan 
och då kommer även externa besökare. 
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Det bästa med Sätra är - ALLTING!! 

Här ser man till hela människan och det gör Sätra brunn 

unikt. Det finns inte dess motsvarighet. Det är bara att ta för 
sig och det finns alltid något att göra för den som vill. Sätra 
brunn är inget vilohem utan det krävs mycket arbete, men det 

gör gott. 

Nu finns det även plats för friska personer på Sätra. Man 
kan komma dit för enstaka behandlingar, uppleva miljön som 
konferensdeltagare eller som konfirmand. Det är roligt, efter- 
som denna miljö är alldeles för fin för att bli gömd och glömd. 
Sommartid bör dock brunnsgästerna komma i förgrunden. 
Det är då vi bäst kan tillgodogöra oss träningen som till stor 
del sker utomhus. 

År 2000 fyllde Sätra brunn 300 år. Många tusental patien- 
ter har här fått en andhämtningspaus i sin sjukdom. Tidigare 
indelades varje sommar i fyra perioder med ca 300 gäster per 
gång. Antalet har successivt decimerats och i år är det endast 
en period med ca 150 gäster totalt!! 

Själv har jag haft förmånen att vara gäst på Brunnen några 
somrar. Första gången jag kom dit var 1992 och då kunde jag 
nästan inte gå. Utan överdrift kan jag säga att det var vistelsen 
på Sätra, som hjälpte mig att komma igång med träning. Ju 
mer jag tränar, desto bättre mår jag. Trots att jag varit sjuk se- 
dan 1979 kan jag, med hjälp av mediciner, träning och efter 
många operationer, fortfarande arbeta heltid. Jag känner mig 
faktiskt yngre nu än för tio år sedan! 

Man behöver få komma till Sätra 

för att »ladda batterierna», 

för från sjukdom får man aldrig semester! 
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