Debatt

Nya turer kring
träningen på MTC

I förra numret av Utsikt berättade vi om att den öppna träningen på MTC (f.d.
PUFFA) upphör. Från nyår kan man bara träna en intensivperiod eller under en
begränsad period på bokade tider.

N

u har det gått några månader sedan förändringen
inträdde. Många har fått sluta träna. Några har hittat andra gym. Några tränar på bokade tider. RBU
Stockholm har träffat Katarina Warming, enhetschef på MTC,
Anna Åberg, sektionschef på Habilitering & Hälsa och Joakim
Lavesson, verksamhetschef på Habilitering & Hälsa för att diskutera vad som händer nu och fråga hur de ser på situationen.
Några viktiga områden som vi pratade om var:

Vad händer med de personer som inte längre får
träna på MTC?
I höstas sa Habilitering & Hälsa att de allra flesta kan träna på
andra anläggningar och att det är MTC som bestämmer om man
får fortsätta på bokade tider eller inte. Det gjorde att många inte
ens tyckte det var någon mening att ha möten med personalen
eftersom de ändå bara fick höra att de inte var välkomna. Nu
säger cheferna att detta är en missuppfattning och att ingen
som tillhör MTC:s målgrupp, dvs har en rörelsenedsättning,
ska tvingas sluta. Har man slutat mot sin vilja kan man kontakta MTC och boka tider för fortsatt träning.

Hur länge kan man träna på bokade tider?
Efter nyår har en del personer fått träna på bokade tider, men
hur länge skiljer sig mycket från person till person. Någon har
fått två månader, något sex månader och någon annan har inte
fått besked om hur länge de får fortsätta. Den längsta tiden
man kan få med bokade tider är ett år. Hur lång period man
får träna på bokade tider beror på vilka behov man har. Syftet
är att hitta en alternativ träningsanläggning, men om det inte
går kan man få fortsätta träna på MTC. Uppföljningar och
nya försök att hitta alternativa träningsanläggningar kommer
att göras regelbundet.

Vad händer om man är oenig om möjligheten att
träna utanför MTC?
I samtalen med personalen på MTC har nästan alla fått besked
att de borde kunna träna på ett alternativt gym. MTC menar att
gymmen på Stockholms stad simhallar är anpassade och funkar
för nästan alla. Det har de inte gjort när RBU:s medlemmar va-

rit och testat. De med omfattande röresenedsättning kan i bästa
fall använda några få maskiner och det går bara att vara en person
i skrymmande hjälpmedel på gymmen om man inte ska blockera för andra som tränar.
MTC har tidigare ensamma avgjort om ett annat gym fungerar eller inte utan att själva på plats se hur det fungerar för den
enskilde. Nu säger cheferna vi pratat med att sjukgymnaster från
MTC kommer att finnas på plats på några av de mest anpassade
gymmen vissa tider. Man får boka tid med sjukgymnasten för
att gemensamt titta på hur gymmet fungerar och ta ställning till
om det går att hitta en vettig träning för den enskilde. MTC har
också ambitionen att ta fram en vägledning för personal om
när man kan hänvisa personer vidare till annan träning och
i så fall vart.

Hur ska man följa upp vad som händer med de
personer som tvingats sluta på MTC?
Vad händer med dem som inte längre får träna på MTC?
Eftersom många har slutat utan att ha något att gå vidare till är
risken stor att de rör på sig mindre. Hur påverkar det hälsan?
Och om man accepterat att gå över till ett annat gym, hur vet
man om det har funkat? Har personen fortsatt träna? Har man
skadat sig eller har det gått bättre än förväntat? Habilitering &
Hälsa säger att de tar frågan på allvar och kommer att utreda
hur en uppföljning av de personer som slutat på MTC kan gå
till .

Fortsättning följer
Vi som arbetar med den här frågan i RBU och DHR känner
oss försiktigt positiva till att Habilitering & Hälsa nu lämnar
dörren på glänt. Det är inte riktigt lika hårda ord som i höstas
även om vi fortfarande känner en stor oro för vad som händer.
Många står utan träning och det kan få allvarliga konsekvenser. Har du eller ditt barn egna erfarenheter så hör gärna av
dig. Vi behöver ha många exempel från verkligheten för att
kunna fortsätta driva frågan och förstå hur det går för våra
medlemmar.
TEXT: MARIA ENNEFORS
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