
 

   

Forum Ryggmärgsskada 
RG Aktiv Rehabiliterings (RG) ”Forum ryggmärgsskada” är för barn med förvärvad 
ryggmärgsskada upp till 18 år och deras vårdnadshavare. Här får barnet delta på olika 
aktiviteter samtidigt som vårdnadshavarna får utbyta erfarenheter och få ny kunskap genom 
föreläsningar och diskussionsforum. Syftet är att ge vårdnadshavare och barnet ett vidgat 
perspektiv på vilka möjligheter som finns nu och i framtiden.  

Målgrupp 
Barn upp till 18 år som har en förvärvad ryggmärgsskada som går eller helt eller delvis 
använder manuell rullstol. Barnen behöver på egen hand ha god kommunikation via tal samt 
god orienteringsförmåga för att kunna delta. 

Om Forum ryggmärgsskada 
Vi fokuserar på fysisk aktivitet, erfarenhetsutbyte och ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet). 
Målsättningen är att deltagaren och vårdnadshavare ska få ökad insikt om vilka möjligheter 
som finns. Vi använder oss av förebildsledare, d.v.s. personer som själva lever med en fysisk 
funktionsnedsättning, liknande våra deltagare. Det gör att deltagarna ständigt har personer 
att lära av, fråga och få tips av i olika situationer.   

Deltagarna får hjälp med det de behöver men tränar också på att klara sig själva så mycket 
som möjligt. De får utrymme och stöttning för att testa och försöka hitta en lösning. Att vara 
självständig handlar inte bara om att klara allting själv utan också att kunna förklara för 
någon annan hur de bäst önskar få hjälp. Under kvällen och natten ansvarar vårdnadshavare 
för eventuella hjälpbehov. 

Boende 
All verksamhet sker i en naturnära och inspirerande idrottsmiljö på RF:s Utvecklingscentrum 
Bosön på Lidingö utanför Stockholm. Träningen sker i tillgängliga idrottshallar och vi äter 
goda välbalanserade måltider i restaurangen. I avgiften ingår boende i dubbel/trippelrum 
med helpension. 

Vårdnadshavare  
Målet med forumet är att ge dig som vårdnadshavare vidgat perspektiv på barnets 
möjligheter och framtid. På dagarna varvas föreläsningar, diskussionsforum och aktiviteter 
tillsammans med barnen. Frågor som ofta lyfts är skola, fritid och hur ställer vi oss till 
barnens självständighetsutveckling. Under dagarna finns även möjlighet att nyttja 
anläggningens gym. 

Avbokningsregler 
Eventuell avbokning ska göras senast 30 dagar innan kursstart. Vid senare avbokning 
faktureras 50% av avgiften (gäller ej vid sjukintyg). Avbokning ska ske via mail eller telefon 
till RG:s barn- och ungdomskoordinator. 
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