The European Rehab Racing Centre
Kalix Sweden
Det näringslivsinriktade projektet The European Rehab Racing Centre drivs av det Kalixbaserade företaget
Eurrac AB som med processinriktade tillämpningar ska utveckla nya och befintliga lokala och regionala tillväxtområden.
Projektet har en sammanlagd budget på cirka 8 miljoner kronor och det avslutas i januari 2011.

”Allt under samma tak”
Det unika med Kalix som centrum för verksamheten
är den sammanhållna och kvalitetsmedvetna inriktningen.
The European Rehab Racing Centre har en absolut närhet till företagsbyn Staben,
den regionala neurologiska kompetensen med Kalix lasarett som centrum,
en väldokumenterad kompetens för rehabilitering av människor och fordonsanpassningar
samt Sveriges kanske bäst utvecklade motorstadion.
I ett nationellt perspektiv är den här typen av sammanhållen anläggning efterfrågad
och med den höga medicinska kvalitetsstyrda inriktningen på verksamheten
skapar alla partners en långsiktig och näringslivsinriktad utveckling.

”Nära samverkan utvecklar
många olika partners”
Exempel på samarbetspartners är
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”Plattformen är professionella
medicinska bedömningar”
”För alla som drabbats av funktionsnedsättningar
på grund av sjukdom eller skada är det är viktigt
att så snart som möjligt få möjlighet att testa
och öva upp sina förmågor”
”Det är viktigt att återkommande
under rehabiliteringen kunna
testa sina förmågor, få kunskap
om förändringar till det bättre
eller sämre, för att kunna sätta in
rätt åtgärder”

”När det gäller förmågan
att fungera i trafiken efter
en sjukdom eller skada
”Vem som helst, kan när som
studeras och tränas
helst, drabbas av en neurologisk kognitiva beteenden”
funktionsnedsättning som påtagligt påverkar vardagen”

”Unika metoder ger
framkomliga vägar till
ett meningsfullt liv”
”För många blir teststationen en
bästa vän på vägen tillbaka till livet”
”Utifrån resultaten är det möjligt
att individanpassa rehabiliteringen av
handikappade, sjuka och äldre människor
- det är många unika värden som
samspelar för att resultatet ska bli bra”
”Alla vi människor ska ha rätt att kunna
få leva ett så normalt liv som det bara går”

”Många framtida regionala
utvecklingsmöjligheter”
Exempel på tidiga utvecklingsspår
med kopplingar till projektet är

Kompetensutveckling
& utbildningar
Den nybildade myndigheten
Transportstyrelsen ser Kalix som en möjlig ort
för etablering av ett trafikmedicinskt centrum.
Med trafikmedicin menas medicinska aspekter
på människan i trafiken, och då i första hand
när det gäller trafiksäkerhet men även fokus på
trafikens miljöeffekter. Just med hänsyn
till det senare är det viktigt att ett av de centra
som planeras, etableras i norra Sverige.

I ett nära samarbete mellan olika
partners har det redan satts igång nya
eller vidareutvecklat befintliga gymnasiala
och eftergymnasiala utbildningar;
till fordonsmekaniker, maskinförare och
omvårdnadspersonal.

....och fler utvecklingsspår studeras!

”Yrkesinriktad rehabilitering
leder till viktiga sociala och
ekonomiska framsteg”
Det finns stora sociala och ekonomiska fördelar
för både individerna och samhället med den typ av
arbetslivsinriktad verksamhet som nu startats i Kalix.

”När livets resa fortsätter kanske det är i
ett fordon som anpassats till de förutsättningar som föraren klarar av, som ger
föraren en livskvalitet utöver det vanliga”

”När livets resa fortsätter gäller det
att orka se framåt, för om man ska
möta framtiden då kan man inte titta
ner i marken eller i backspegeln”
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