Hästen som bara finns
på Puffa och som är
den mest populära
maskinen av alla
för att träna balans
och bålstabilitet.

Tilda Holmgren tränar på Puffa
och använder anpassningarna
på maskinerna.

Förlängningsremmar med anpassade handtag krävs för
att Joel ska kunna använda maskinerna på ett gym

Den öppna träningen
på MTC/Puffa stänger

Puffa är ett helt anpassat gym för rörelsehindrade som funnits i många år. Från nyår stänger den öppna träningen och besökarna hänvisas till gym på stan.

M

otorik och träningscenter (MTC), som förut 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
för personer med svåra rörelsenedsättningar. Det är mycket uppskattat bland besökarna och också dit de lokala habiliteringscentren hänvisar sina patienter för egen träning.
I augusti fick fler och fler RBU-familjer 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 vi besked om att den
öppna träning, alltså att den som vill kan gå och träna fritt under
gymmets öppettider, upphör nästa år. Anledningen var att MTC
ska fokusera på post-op patienter och ”patienter som står inför
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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.
- För RBU:s medlemmar är detta ett dråpslag. De flesta kommer
inte kunna styrketräna längre. Det är helt orealistiskt att tro att
det kommer fungera på ett vanligt gym, säger Therese Lagerman,
mamma till Isac som tränar på MTC och ansvarig för intressepolitiska frågor på RBU Stockholm.
Under hösten ska alla som tränar ha personliga möten med
en sjukgymnast och prata om vilka alternativ som finns till
MTC. Katarina Warming, verksamhetschef på MTC, säger
att Stockholms stads simhallar ska kunna erbjuda träning i delvis anpassade gym. Men när RBU:s medlemmar tittat runt på

simhallarnas gym så har det inte fungerat alls. Den fysiska
tillgängligheten är bristfällig och de flesta maskiner går inte att
använda för personer i rullstol/permobil med dålig balans och
behov av att kunna ställa in maskinen på olika sätt. Dessutom är
miljön i vanliga gym ofta rörig och ljudnivån kan vara hög vilket
många med funktionsnedsättningar inte klarar av. Det går inte
att jämföra med gymmet på MTC som har maskiner som kan
ställas in på en rad olika sätt och man kan sitta i t ex sin permobil
för att hålla en bra balans. Det finns många olika hjälpmedel för
att optimera träningen och redskap som inte finns på andra gym.
- 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
ordförande i RBU-riks.
RBU Stockholm har bett att få se de underlag som ligger till
grund för beslutet, t ex siffror på hur många patienter det är
som behöver insatser på MTC i de nya patientgrupperna och en
konsekvensanalys över riskerna för de personer som utestängs
från verksamheten. Vi undrade också hur man samverkat med
brukarföreningarna i arbetet för att säkerställa att patientperspektivet kommer med i processen. Det visar sig att det inte finns
några underlag. Ingen konsekvens- eller riskanalys och ingen
dialog med patienter och föreningar under arbetets gång.
Brukarrörelsen blev inbjuden till ett möte först i maj då allt redan
var spikat.
I oktober fick RBU träffa ansvariga chefer och bad om
en förklaring till beslutet att stänga den öppna träningen.

De svar vi fick var att:
• Man tror att det finns personer som tränar på MTC fast de inte
behöver göra det. Som inte vill eller orkar byta till ett annat gym
eller som utnyttjar att det är gratis. Men man vet inte vilka dessa
personer är, man har bara en känsla av att det är så.
• Man ska satsa på en mer begränsad patientgrupp (t ex post-op
patienter). Det finns dock inga siffror på hur många patienter det
rör sig om eller ens om det finns en efterfrågan.
• Man kan inte garantera patientsäkerheten i den öppna träningen. Hur säkerheten skulle vara bättre på gym på stan helt utan
kontroll eller stöd får vi inte något svar på förutom att det då inte
är habiliteringens ansvar längre.
Alla beslut verkar ha fattats internt på MTC, men eftersom det
inte finns några dokument som visar hur det gått till och vad man
grundar besluten på så vet vi inte säkert. Man använder ledord
som ”patienten i fokus” och ”brukarinflytande” men i verkligheten har man inte förankrat någonting under hela processen.
Vi 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.
RBU kommer tillsammans med andra organisationer gå till
botten med detta. Vi vill stoppa beslutet att stänga den öppna
träningen. Vi vill att man tittar förutsättningslöst på verksamheten och ser hur man kan tillgodose behoven hos alla målgrupper inom habiliteringen som behöver styrketräning för att
utvecklas och må bra.
Vill du vara med och påverka? Skriv då en rad till:
therese.lagerman@stockholm.rbu.se
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