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75 år av positiv påverkan
I år fyller Personskadeförbundet RTP 75 år. Under alla dessa år har vi påverkat vård,
rehabilitering och tillgänglighet för personer med förvärvade skador. Först utifrån polio,
sedan också utifrån trafik-och olycksfallsskador och nu även brett för alla typer av
förvärvade skador. Det ska vi fortsätta med!
Det började med ett möte den 27 maj 1946 då ett 80-tal personer, som drabbats av polio samlades
och bestämde sig för att bilda en förening med syfte att tillvarata de polioskadades intressen.
Senare samma år var Riksföreningen för Barnförlamade upprättad. Föreningen bidrog ekonomiskt
till att få fram ett bra svenskt poliovaccin och lade sedan ned mycket arbete på att se till att
svenska folket blev vaccinerat. Bland annat genom Poliohjälpen.
Namnet har ändrats flera gånger under årens lopp, först till ”Riksföreningen mot
Barnförlamning”, och sedan ”Riksföreningen mot Polio”. 1970 välkomnades personer med trafikoch olycksfallsskador som medlemmar, och vi ändrade namnet till ”Riksföreningen för trafik- och
polioskadade (RTP)”. 2009 tog vi namnet Personskadeförbundet RTP.
-

Under alla dessa år har förbundet och dess medlemmar drivit på för en positiv utveckling.
Vi har haft fokus på ett samhälle med ökade möjligheter för de grupper förbundet
företräder. Det är och har varit ett viktigt arbete - en viktig kraft som varit framgångsrik
för många människor, säger Marina Carlsson, förbundsordförande för
Personskadeförbundet RTP.

Vi ska fortsätta att vara den kraften! Vi ska fortsätta att bevaka hur vård, rehabilitering och
tillgänglighet fungerar och när det brister påtala det för beslutsfattare samt komma med förslag på
förbättringar.
-

I kristider som nu blir det också tydligt var i samhället det brister. Där kommer vår
kompetens och vårt påverkansarbete in som en viktig komponent. Vi berörs på flera olika
sätt av den pågående pandemin och känner att vi har en viktig uppgift att ta oss an. Både
sett utifrån att vår organisation är sprungen ur och har erfarenheter från en tidigare
epidemi, polio. Och också för att vi nu befarar att en ny grupp av människor kommer att få
långvariga eller bestående personskador som kommer att kräva omfattande resurser i form
av vård och rehabilitering, säger Marina Carlsson.

För att kunna fortsätta bedriva vårt viktiga påverkansarbete så behöver vi vara många. Därför
kommer en del av förbundets 75-årsfirande vara att vi under året genomför ett antal kampanjer i
syfte att bli fler. Läs mer om oss och om våra kampanjer på: www.rtp.se.
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