
När någon har råkat ut för en ryggmärgsskada finns det ofta  mycket stöd på sjukhuset. 
Men på hemmaplan kan många frågor dyka upp. Som förebildscoach kan du stötta andra i 
deras nya livssituation. 

Nu söker vi dig som vill bli förebildscoach! Vi ser gärna att du företrädesvis har en annan 
etnisk bakgrund än svensk eller att du bor i norra delen av Sverige. 

• Lever du med en ryggmärgsskada sedan minst två år tillbaka? 
• Har du en positiv livssyn? 
• Kan du tänka dig att använda dig av din egen erfarenhet för att stötta  andra i sin nya 

livssituation? 

Utbildningen ger dig möjlighet att öva på det coachande förhållningsättet, att vara en god 
lyssnare, ställa öppna frågor och stötta i att sätta mål. Du kommer även få fördjupad kun-
skap om ryggmärgsskada. 

Utbildningen kommer bestå av sex tillfällen varav fem är digitala träffar och en fysisk träff 
på plats i Stockholm. Anmäl dig senast den 15 mars på rtp.se/forebildscoacher/ via länken 
intresseanmälan. När du har anmält dig får du mer information om utbilldningstillfällena.

Bra att veta: 

• Vi har ett begränsat antal platser till våra utbildningar. 
• Antagningsprocessen sker genom intervjuer. 
• Utbildningen är på svenska. 
• Du behöver delta vid alla tillfällen för att bli godkänd. 

Utbilda dig till förebildscoach!

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=u1jqVk6ZrEWCkXBKjf35uaE1ZokzmAFPrc7OPYqFQW1UNTFWVEpQT0kzRElYSlNWVEtEQTFVT1dKVyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=u1jqVk6ZrEWCkXBKjf35uaE1ZokzmAFPrc7OPYqFQW1UNTFWVEpQT0kzRElYSlNWVEtEQTFVT1dKVyQlQCN0PWcu
www.rtp.se/forebildscoacher/


Utbildningstiderna är följande: 

• 4 april – digital
• 21 april – digital
• 13 maj –fysisk träff i Stockholm, kostnadsfri inkl. resa och logi
• 17 maj – digital
• 26 maj – digital 
• 7 juni – digital.

Vi kommer att ha en kostnadsfri avslutningskonferens den 10 och 11 juni i Göteborg. Det 
är frivilligt att delta. Fysisk närvaro gäller, det är inte möjligt att delta via länk.

Utbildningen är gratis. Uppdraget som förebildscoach sker på ideell basis. 

 

Du som har frågor är välkommen att höra av dig till 

Marit Sundin: marit.sundin@rtp.se, 08-629 27 85, eller  

Madde Bille: madelaine.bille@rgaktivrehab.se, 0704 09 34 99.

Vi ser fram emot din anmälan! 

 

“Känslan man tar med sig är personlig utveckling, livsberättelser, mycket tankar 
 och en stor vilja att stötta och coacha.” 

Förebildscoach




