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Interpellation av Veronica Kalländer (V) om Motorik- och träningscenter
(MTC)

Motorik och träningscenter (MTC), som tidigare hette Puffa, är en del av habiliteringen som
ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till personer som har en rörelsenedsättning. På
MTC finns ett fullt anpassat gym for personer med svåra rörelsenedsättningar. Det är mycket
uppskattat bland besökarna och också dit de lokala habiliteringscentren hänvisar sina patienter
för egen träning. I augusti förra året (2018) fick flera personer kännedom om att gymmet
stänger vid nyår. Det var ungdomar och assistenter som fick veta det när de var och tränade.
Efter flera försök att få kontakt med någon ansvarig för MTC fick berörda besked om att den
öppna träningen, dvs att den som vill kan gå och träna fritt under gymmets öppettider, skulle
upphöra den 1 januari 2019. Anledningen var att MTC ska fokusera på post-op patienter och
"patienter som står inför ett stort steg i sin utveckling, t ex att börja gå". Då måste man frigöra
plats genom att de som tränar på gymmet idag slussas ut till andra träningsformer, t ex olika
gym på stan.
"Jag ser framför mig hur min dotter kommer med sin permobil mitt i vintern till ett
vanligt gym och ska försöka ta sig in och sen utföra träning. Det är helt orealistiskt att
ens i sin vildaste fantasi tro att det kommer fungera. Tyvärr kommer det här
innebära att min dotter inte längre kan träna vilket i sin tur kommer leda till att
hon mår sämre både fysiskt och psykiskt", säger Maria Persdotter, mamma till en tjej
som tränar på MTC och förbundsordförande i Föreningen för Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar(RBU).
Alla beslut verkar ha fattats internt på MTC, men eftersom det inte finns några dokument som
visar hur det har gått till och vad man grundar besluten på så vet ingen säkert. Man använder
ledord som "patienten i fokus" och "brukarinflytande" men i verkligheten har man inte
förankrat någonting under hela processen. V i får svaret att man anser att patienternas
perspektiv är tillgodosett eftersom personal som möter patienter i sitt arbete fått säga vad de
tycker. Det är knappast vad som menas med inflytande och patientfokus.

INTERPELLATION
Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga ansvarigt regionråd följande:
1. Har det fattats några politiska beslut avseende förändringar i den öppna träningen på
Motorik- och träningscenter?
2. Har någon konsekvensanalys gjorts, särskilt avseende den grupp som har mest
omfattande fysiska funktionsnedsättningar?
3. Nu när det gått nästan ett halvår sedan den öppna träningen stängde, har det gjorts
någon uppföljning så att ni vet hur det gått för de personer som drabbats?

