Göteborg 2018-03-28

Bakgrund
Sedan 2017 har vi i Göteborg framgångsrikt bedrivit en rullstolsteknik träningsskola
med syfte att lära ut grundläggande rullstolshantering för de som fått en rullstol
utskriven eller av andra anledningar behöver träna upp sin rullstols manövrering.
Detta har vi gjort under RG Aktivrehabiliterings och ”Rullegruppens” regi helt ideellt.
Under dessa träningspass har vi noterat hur otroligt låg kunskapen om hur man kan
använda sin rullstol faktiskt är. Därför känner vi att detta jobb är viktigt och fortsätta
med. Tyvärr är vi som sysslar med detta ofta upptagna med ”våra egna liv”, jobb,
familj, studier, egen träning m.m.
Vi har också märkt att det engagemang som funnits bland Uppsökarna i Göteborg
börjat tryta. Inte pågrund av Uppsökarnas brist på engagemang utan mer p.g.a. de
ökade svårigheterna som uppstått inom regionen för att helt enkelt hitta rätt
sjukhus/avdelning och söka upp. Trotts god hjälp från olika kontaktpersoner inom
sjukhusens olika REHAB avdelningar hinner vi ibland helt enkelt inte skicka en
uppsökare i tid innan patienten blivit flyttad och/eller utskriven.
Med nyss nämnda i tanke önskar vi därför föreslå årsmötet nedan föreslagna motion:

Motion till RG Aktivrehabiliterings årsmöte 2018.
Medlemmarna i Göteborg föreslår att årsmötet ger kansliet i Stockholm i uppdrag att
söka medel och möjlighet till en tjänst om minst 75% för att stödja de aktiviteter som
sker i Göteborg med omnejd. Enkelt uppdelat om 50% praktiskt arbete och 25%
administration. Denna tjänst skall dels styra upp och planera en rullstolsträningsskola
som vänder sig till förenings målgrupp men också kunna vara stödjande och delta i
den Uppsökarverksamhet som pågår i Västra Götalandsregionen. Detta skulle med
all säkerhet kunna öka antalet deltagare till de läger som föreningen arrangerar på
Bosön och Valjeviken. Självklart kommer de ideella Uppsökarna och andra RG
medlemmar i Västra Götaland fortsatt finnas tillgängliga som stöd och hjälp till den av
RG Aktivrehabiliterings anställde.
Vi tror att i takt med den nedmontering av rehabilitering som pågått här i Göteborg
under de senaste åren och den spridning av nyskadade som sker på olika REHAB
avdelningar inom Regionen är det av största vikt att RG Aktivrehabilitering har
anställd personal på plats i Sveriges näst största stad.

/(Medlemmarna i Västra Götalandsregionen.
Frågor kring denna motion kan besvaras av Torsten Palm 0736-205821 alternativt
Dick Stenberg 0709-186465

