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Hur ser Fatima Iramdane på sitt upp-
drag som affärsområdeschef för as-
sistansen inom Curira Group?

Här svarar hon på tre aktuella frågor 
om assistansen inom koncernen.

Hur kommer dina kund-
kontakter att se ut?
– Det är assistenterna 
och uppdragscheferna 
som har kundkontak-
terna eftersom de träf-
far kunderna i vardagen. 
Mitt uppdrag är att ge 
uppdragschefer och assis-
tenter möjligheter att sköta 
sina jobb. De ska kunna svara på 
kundfrågor och ge snabba besked utan 
att först fråga andra. Denna smidighet 
efterlyser kunderna. Då krävs också att 
medarbetarna får bra utbildning.
Hur fungerar bra kundnytta enligt dig?
– Vi ska anpassa verksamheten efter 

Det blev ett positivt mottagande ute i 
verksamheten när Curira Group nyligen 
presenterade sina två kundombudsmän 
– Susanne Carlson Kjellberg och Chris-
tina Melin. De är två mycket kunniga 
personer inom det här området.

– Vi ska vara en bro mellan kunder 
och koncernen, säger de båda.

Nu hoppas Curira Group AB skapa en 
ännu större trygghet hos kunderna. 

– De som har åsikter om sin assistans 
ska givetvis spontant kunna kontakta 
oss. Sedan ska vi lyssna och föra vidare 
åsikter och signaler till koncernledning-
en, säger Susanne Carlson Kjellberg.

– Här är det lika viktigt att vi får ta del 
av information från nöjda kunder. Deras 
goda exempel kan bli förebild och inspi-
ration åt andra, menar Christina Melin.

De två kundombudsmännen kommer 
också att bedriva uppsökande verksam-
het hos kunderna genom en telefon-
undersökning bland annat.

Det är två personer med stor erfaren-
het och kunskap som blivit speciellt 
utvalda av Curira Group AB för att före-
träda kunderna.

Susanne Carlson Kjellberg (till vänster) har i hela 
sitt liv arbetat inom vård och omsorg. Hon har också 
startat ett assistansföretag. Christina Melin (till höger)
var med om att starta ett assistansbolag i samband 
med att hennes far blev sjuk. Hon har också bland 
annat jobbat som undersköterska och uppdragschef i 
många år.

Funktionen var skriften som 
informerade, underhöll och ska-
pade en rikstäckande debatt om 
assistansen. Efter en tids paus 
är det nu dags för comeback. 

För de flesta kunder, assisten-
ter och medarbetare inom Lystra 
är det – förhoppningsvis – ett 
kärt återseende.

För övriga inom Curira Group AB hoppas 
vi på en trevlig aha-upplevelse och läs-
stund. Funktionen ska spegla verksam-
heten och människor inom alla delar 
av koncernen. Från Assistans, Individ 
och Familj till Medical. Funktionen ska 
fortsätta skildra vår verklighet och vara 
en givande aktör i samhällsdebatten som 
berör våra verksamhetsområden.

Jag heter Anders Hansson och är 
kommunikatör inom Curira Group och 
redaktör för Funktionen. I 40 år har jag 
arbetat med journalistik. Som sport-
journalist blev det flera bevakningar av 
stora internationella evenemang. Som 
näringslivsreporter blev det skildringar av 
olika händelser inom näringslivet. Under 
de senaste 17 åren har mitt fokus varit 
att hjälpa företag och organisationer med 
kommunikation och marknadsföring, 
även om det förekommer sportjournalist-
uppdrag på fritiden.

Mina söner Daniel och Adam har Ang-
elmans syndrom. Därför brinner jag för 
att synliggöra samhällsutmaningar som 
möter personer med funktionsnedsätt-
ningar och andra problem. 

Livet med pojkarna är grunden till 
den blogg som jag regelbundet skriver 
på Lystras och Curiras hemsidor samt 
på deras Facebooksidor. Det är alltså 
mycket entusiasm och engagemang som 
kommer att prägla Funktionen, som ska 
komma ut fyra gånger om året.

Samtidigt är det viktigt att 
ni läsare kommer med 

synpunkter och tips 
om innehållet i Funk-
tionen. Skicka gärna 
e-post till mig! Snabb 
återkoppling utlovas!

Comeback  
för Funktionen

Tre frågor till assistanschefen

Kundombudsmännen
skapar trygghet

kunden och inte glömma det person-
liga i varje kund. Många pratar om att 
ha kunden i fokus, men det gäller också 
att klara den uppgiften. Det är därför 

som assistenterna och uppdrags-
cheferna måste få bra förut-

sättningar i jobbet.
– Här får våra kund-

ombudsmän stor be-
tydelse när det gäller 
att vara en länk mel-
lan kunderna och fö-
retagsledningen. Det 

är mycket kompetenta 
personer som blivit våra 

kundombudsmän.
Hur kommer assistansverk-

samheten inom Curira Group att 
se ut om tre år?.
– Till dess ska vi vara unika i vår verk-
samhet och veta varför kunderna väljer 
just oss. Därför har vi blivit ännu bättre 
på att utveckla våra kundrelationer.

Kontaktuppgifter

Susanne Carlson Kjellberg, Tel: 010-788 12 89 
E-post:  susanne.kjellberg@allasassistans.se

Christina Melin, Tel: 08-509 08 307       
E-post: christina.melin@lystraassistans.se
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Anders Hansson, Redaktör
anders.hansson@lystraassistans.se



CORONASPECIAL

Vara redo med en aktuell handlings-
plan baserad på stöd, trygghet och 
kommunikation. Det är syftet med Co-
ronagruppen, som Curira Group bilda-
de innan pandemin bröt ut på allvar.

– För oss var det viktigt att agera 
innan coronakrisens olika skeden. Det 
blev en framgångsfaktor, säger Fatima 
Iramdane, som ingår i Corongruppen.

Nyckelordet för Coronagruppen har va-
rit och är – trygghet. Alla inom Curira 
Group ska veta att Coronagruppen kan 
hjälpa till och har en effektiv handlings-
plan för olika situationer. 

– Det har gått superbra och jag är så 
stolt över den här gruppen, säger Fati-
ma Iramdane.

Flera inom koncernen har på senare tid 
vittnat om vilken hjälp man fått av Coro-
nagruppen, som består av representanter 
från koncernens verksamhetsområden 
samt kvalité, HR och kommunikation.

På senare tid har olika kommuner 
och regioner kommit med positiva re-

– Nu är det viktigt att vi är beredda att 
göra det lilla extra för våra kunder och 
anhöriga, säger Naghmeh Allahyari, 
som är uppdragschef i Göteborg.

Hon berättar en berörande historia 
om en familj som drabbades av co-
rona och hur viktigt det nu är att inte 
enbart erbjuda assistans, utan också 
vara medmänniska.

När corona kom till Göteborg drabbades 
en familj, där två barn hade assistans på 
grund av sina funktionsnedsättningar. 
Hela familjen blev sjuk och oron spred 
sig även till assistenterna.

– De visste ju inget om sjukdomen. I 
början var frågorna många. Men efter-
hand som vi kunde informera de berör-
da assistenterna om sjukdomen, och de 
fick tillgång till all nödvändig skyddsut-
rustning, kom lugnet tillbaka. 

Vi blev alla beslutna att göra det så 
bra som möjligt för kunderna och hela 
familjen, berättar uppdragschefen 

aktioner sedan man noterat handlings-
planen som ska säkra assistenternas ar-
betsmiljö och kundernas trygghet.

Fatima Iramdane förklarar fram-
gångskonceptet:

– Vi bestämde oss för att analysera 
samhällsutvecklingen på ett sätt som 
gjorde att vi tidigt kunde måla upp oli-
ka scenarier som kunde uppstå. Däref-
ter kunde vi agera förebyggande innan 
det hände i verkligheten. Då kunde vi 
exempelvis tidigt skapa en handlings-
plan och beställa skyddsutrustning. 
Samtidigt var det viktigt med en bra 
kommunikation som skapar trygghet. 

Fatima Iramdane berättar att nästa 
steg var att erbjuda olika former av sam-
talsstöd till de som mår mentalt dåligt 
i krisen. Även här var Coronagruppen 
tidigt ute.

– Det är häftigt att det var samhälls-
utvecklingen som formade gruppen, där 
det snabbt uppstod ett bra samarbete. 
Vår förhoppning är att den här gruppen 
kan fortsätta verka även efter coronakri-

Naghmeh Allahyari. Hon coachade och 
inspirerade assistenterna som gjorde en 

Coronagruppen har fokus 
på trygghet och framförhållning

Uppdragschef i coronatider: 
”Vi är både assistenter och medmänniskor”

sen. Här finns en framtida resurs inom 
koncernen, säger Fatima Iramdane.

imponerande insats. Detta blev ett av 
många exempel i dessa tider när assis-
tenter ställde upp för drabbade kunder.

Sorgen
Men i det här fallet dog pappan i famil-
jen. Sorgen och förtvivlan blev natur-
ligtvis stor.

– Då gick vårt stöd in i en ny fas. Det 
handlade inte längre om att bara vara 
assistent utan även en medmänniska, 
säger Naghmeh Allahyari.

Hon berättar att de övriga familje-
medlemmarna är friska. Men de har 
sorg.

– Därför är det så viktigt att vi lyssnar 
och finns med dem i deras vardag. Jag 
pratar ofta med mamman i familjen. I 
bland flera gånger per dag. Jag hoppas 
att det är ett stöd för henne. Samtidigt 
är det fint att höra våra assistenter säga 
att nu handlar det mer än enbart assis-
tans. Vi måste vara medmänniskor, be-
rättar Naghmeh Allahyari.

En värmande hälsning
Mitt under coronakrisen kom en 
värmande hälsning, där en personlig 
assistent tackade för koncernens och 
Coronagruppens arbete:

”Vill bara tacka för all upp-
lysning och pepp ni ger oss. 
Känner mig stolt som assistent 
att få arbeta hos er. Vi har haft 
ganska oroligt förra året om 
man säger så. Därför känns det 
extra viktigt för mig, som med-
arbetare, att också få visa min 
uppskattning. Nu önskar jag er 
en trevlig helg så fortsätter vi 
att kämpa tillsammans!”

Uppdragschefen Naghmeh Allahyari.
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– Visst var vi rädda att själva bli smit-
tade, men prio ett var att ge honom 
bästa möjliga vård.

Assistenten Maja Holgersson Berg-
dahl, från Malmö, berättar hur as-
sistansteamet, där hon ingår, gjorde 
ett fantastiskt arbete när deras kund 
blev sjuk i covid-19. Detta är en berät-
telse om engagemang, påhittighet och 
mycket kärlek till kunden.

Inom Curira Group finns många ex-
empel där assistenter gjort fantastiska 
insatser för kunder som drabbats av 
corona. Här kommer en berättelse från 
Malmö, som har paralleller med fler 
platser i landet. Maja Holgersson Berg-
dahl ingår i ett assistansteam på fem 
personer, plus kundens föräldrar, som 
hjälper en 28-årig man till ett bra liv. 

Många telefonsamtal
Men en måndag i början av april blev han 
sjuk. Maja Holgersson Bergdahl berättar 
att de snabbt såg att något var fel, men 
det var svårt att veta hur sjuk han var.

– Han har svårt att prata och kom-
municera så därför måste vi hela tiden 
tolka och läsa av honom. Vi gav snabbt 
febernedsättande och nästa dag började 
telefonsamtalen.

Maja Holgersson Bergdahl berättar 
att hon hade fokus på kontakten med 
assistansbolaget Iki Assistans angående 
praktiska frågor kring assistansen. Sam-
tidigt fokuserade kundens mamma på 
1177 och sjukvården för att få svar på 
om sonen fått covid-19.

– Det var galet massa telefonsamtal, 
men samtidigt insåg vi vikten av att di-
rekt få igång logistiken kring honom, 
minns Maja Holgersson Bergdahl.

Bra stöd
Hon berättar att inom bara några tim-
mar hade kunden coronatestats, och fick 
snabbt beskedet att det var covid-19. Sam-
tidigt aktiverades den handlingsplan för 
corona, som finns inom Curira Group. 

– Vi fick extremt snabbt skyddsutrust-
ning av vår uppdragschef Martin Ahl-
roth. Samtidigt hade vi bra samtal med 
personer i Coronagruppen, som gav råd 
och stöd. De gav saklig information och 

det var skönt att alltid kunna kontakta 
någon av dem, berättar Maja Holgersson 
Bergdahl. Därefter började deras corona-
vardag, med all dess oro och frågor.

– Inom assistentgruppen insåg vi ti-
digt vikten av att ha en bra kommuni-
kation mellan oss, med kontoret, med 
anhöriga, med sjukvården och med 
smittskydd. Det var så viktigt att vi hela 
tiden lyssnade och samarbetade rätt, sä-
ger Maja Holgersson Bergdahl.

Ingen tvekade
Dagliga rutiner infördes som gällde 
hantering av skyddskläder, själva arbe-
tet med kunden, planering för nästa 
dag och transporter till och från jobbet.

Maja Holgersson Bergdahl berättar 
att ingen av assistenterna tvekade att 
jobba, trots att en av assistenterna själv 
fanns i riskgruppen vid corona.

– Vi hade ju hela tiden skyddsutrust-
ning och handsprit. Så länge vi använde 
utrustningen på rätt sätt och skötte sa-
neringen ordentligt, kände vi att det 
skulle fungera. Vi tänkte inte på att själ-
va bli smittade. Vårt fokus var att hjälpa 
honom. Hon berättar att värre var det 

Coronahjältarna som 
hjälpte sin sjuke kund

med känslorna för kunden:
– I början var jag så orolig för honom. 

Nu efteråt kan vi konstatera att han haft 
en extrem, extrem tur som inte blev så 
allvarligt sjuk som vi befarade.

I dag är kunden frisk, tillbaka i var-
dagen, men medtagen. Alla i hans assis-
tansgrupp är lättade, lite stolta och flera 
erfarenheter rikare.

Tre coronaråd
Maja Holgersson Bergdahl ger tre råd 
till andra assistentgrupper om någon av 
deras kunder blir smittad av corona:

1. Behåll lugnet och kommunicera bra 
med varandra, med assistansbolaget 
och med Coronagruppen. Där finns 
stöd och råd.

2. Tänk på hur skyddsutrustningen ska 
användas. Planera också användan-
det så att inte skyddsutrustningen 
tar slut.

3. Glöm inte vila och ta hand om dig 
själv på fritiden. Om man inte är 
hundra procent på jobbet är det svårt 
att hjälpa kunden på bästa sätt.

Assistenten Maja Holgersson Bergdahl gjorde en hjälteinsats.
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Lystra personlig assistans har 
öppnat kontor i Gävle!

– Här finns en stor marknad 
och Lystra behövs i regionen, 
säger Jimi Stjärnström, som är 
uppdragschef i Gävle.

Samtidigt har hans mamma, 
Veronica Stjärnström, blivit ny 
affärsutvecklare och säljare 
inom Lystra. 

Veronica Stjärnström har i många 
år verkat inom vård och omsorg.

– Jag drivs av att få göra en 
insats för de som behöver hjälp, 
säger hon.

Även sonen, Jimi Stjärnström, 
har i f lera år haft ett engage-
mang för de utsatta i samhället.

– Jag vill jobba med människor 
och efter att ha varit personlig as-
sistent åt en kund kände jag att 
detta verkligen var ett område 
där jag kunde göra nytta, säger 
Jimi Stjärnström, som lärt sig 
branschen från grunden.

Möjligheter
När Lystra bestämde sig för att 
öppna kontor i Gävle var det na-
turligt att anställa Veronica och 
Jimi Stjärnström.

Veronica Stjärnström ska arbe-

ta inom affärsutveckling och sälj. 
– Jag ser flera spännande fram-

tidsmöjligheter när Lystra eta-
blerar sig i Gävle, som är en stor 
marknad och en viktig del av 
Sverige. 

Ett behov
Jimi Stjärnström blir uppdrags-
chef på kontoret.

– Det här kan bli riktigt bra. 
Här finns ett behov för de tjäns-
ter som Lystra kan erbjuda. Da-
niel Jönsson, som är affärsutveck-
lingschef på Curira Group AB, är 
glad över etableringen i Gävle:

– Det känns jättebra att få 
igång verksamheten i Gävle ef-
tersom många frågat efter våra 
tjänster. Flera kunder har hört av 
sig och visat intresse att välja oss 
som utförare.

Lystra öppnar 
nytt i Gävle

Glad Daniel Jönsson, affärsutvecklingschef.

Veronica och Jimi Stjärnström är nyckelpersoner när Lystra öppnar kontor i Gävle.

De generella omprövningarna av assistansen 
har ju stoppats. Men om man, av olika skäl, 
måste ompröva sin assistans, finns då risken 
att man förlorar timmar eller hela assistansen?

Det korta svaret är att det alltsedan lagändringen den  
1 april 2018 inte längre är möjligt för en person som är 
berättigad till assistansersättning att förlora sin ersättning, 
givet att det inte finns väsentligt ändrade förhållanden. 

Väsentligt ändrade förhållanden kan exempelvis vara 
att man slutat med sondmatning och istället intar maten 
genom munnen eller personen kan ha fått ett minskat 
behov av dubbelassistans i samband med de grundläg-
gande behoven. 

Men det är viktigt att komma ihåg att den som är as-
sistansberättigad, dennes företrädare eller anordnare 
alltid är skyldig att anmäla om något sådant inträffar till 
Försäkringskassan. 

Enligt min uppfattning är det sällan aktuellt att någon 
missar ett väsentligt ändrat förhållande så det är inget 
som man normalt sett behöver bekymra sig om. Innan 
man lämnar in en ansökan om fler timmar är det dock 
alltid en bra ide att kika igenom det gällande beslutet 
och utredningen och att man gör detta tillsammans 
med någon som är insatt och uppdaterad på nuvarande 
tillämpning, det vill säga en jurist, advokat eller någon 
annan kunnig person. 

Desto äldre beslutet är, desto större risk är det att För-
säkringskassan, när man ansöker om fler timmar, gör en 
mer omfattande utredning. Detta uteslutande på grund 
av att Försäkringskassan under de senaste fem–sex 
åren blivit mycket mer noggranna i sina bedömningar 
och därutöver så anser Försäkringskassan att de vid 
en ansökan om fler timmar måste ta hänsyn till ändrad 
praxis med mera. 

Trots att Försäkringskassan saknar lagstöd så innebär 
en ansökan om fler timmar generellt sett en ”ompröv-
ning” av redan beviljade timmar med den helt avgörande 
skillnaden att Försäkringskassan inte kan dra in redan 
beviljad ersättning. 

Däremot är det inte alls ovanligt att Försäkringskassan 
kommer fram till att den assistansberättigade, på grund 
av ändrad praxis, egentligen inte har rätt till assistanser-
sättning och därför får personen inte heller fler timmar. 
De som är kunder i någon av de assistansbolag som 
ingår Curira Group AB kan få en sådan juridisk konsulta-
tion om det blir aktuellt. Ta kontakt med din uppdrags-
chef om detta.

Mathias Blomberg svarar: 

Har ni frågor till advokat Mathias Blomberg på Igne advokat- 
byrå som berör generella assistans- och LSS-frågor?  
Skicka till anders.hansson@lystraassistans.se

Advokaten
svarar
Mathias Blomberg

Vågar jag ompröva 
min assistans?
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Inom verksamhetsområdet Individ 
och Familj finns en grundläggande 
målsättning: Att erbjuda behövande 
människor trygghet. Därför är glädjen 
stor bland medarbetarna, att verk-
samheten nu startar ett natthärbärge 
i södra Stockholm.

– Vi vann ett ramavtal i Huddinge, Ha-
ninge samt Nynäshamns kommuner 
som gör det möjligt för oss att öppna ett 
härbärge för de som behöver akut boen-
de, säger Emre Güngör, som är affärs-
områdeschef inom Individ och Familj.

Han fortsätter:
– Detta är en viktig samhällsinsats ef-

tersom en av de mest fundamentala rät-
tigheterna för alla i Sverige är tak över 
huvudet. 

Vaccinationsbussarna från Medical 
har tagit Sverige med storm.

– Den här tjänsten har i år kommit 
helt rätt i tiden, säger Filip Lind, af-
färsområdeschef på Medical, med 
ansvar för norra och östra Sverige.

Flera familjer har bytt utlandsresan 
mot en stuga på landet, där risken att 
drabbas av TBE är stor. Samtidigt, i dessa  
coronatider, finns en tveksamhet att 
bege sig till en trång vårdcentral för att 
vaccinera sig.

– Därför har vaccinationsbussarna 
från Medical blivit ett perfekt sätt att 
vaccinera sig på. Det är en nära och en-
kel utomhuslösning med låg smittrisk. 
Vi har samtidigt noterat en stor ökning 
av vaccination mot TBE, säger Filip Lind.

Samtidigt berättar Hasse Eder, Filip 

Målgruppen är de mer 
”traditionella” hemlösa. 
Inte kategorier hemlösa 
som familjer och nyan-
lända som har svårt att 
komma in på bostads-
marknaden.

Det blir socialtjäns-
terna i de respektive 
kommunerna som bestäm-
mer vilka som får chansen att 
komma till detta härbärge, som lig-
ger söder om Stockholm.

Boendet ska vara öppet från 19.00 
på kvällen till 08.00 på morgonen. Det 
finns ett 30-tal sovplatser och gästerna 
erbjuds bland annat middag och fru-
kost samt vila och sömn.

Koncernens medarbetare på härbärg-

Individ och familj gör viktig insats för hemlösa

Vaccinationsbussar

En vaccinationsbuss är redo.

– helt rätt i tiden

et har både utbildning och 
erfarenhet av att ta hand 

om gästerna på bästa 
sätt. Emre Güngör säger 
att här finns ett stort 
engagemang för de som 
inte har någonstans att 

bo.
– För oss är det hela 

tiden viktigt att behålla 
empatin för dessa människor. 

Som socialarbetare inom Curira 
Group värdesätter vi mötet med män-
niskan. Vi utbildar och handleder vår 
personal mycket just i förhållningssät-
tet.

Verksamheten startar sommaren 
2020 och ramavtalet är skrivet på sam-
manlagt fyra år.

Linds motsvarande kollega inom Medi-
cal, med ansvar för Västra Götaland och 
Skåne, att det finns ett stort intresse för 
Prevenar 13-vaccinet mot lunginflam-
mation.

– Prevenar 13 hjälper inte mot covid-19, 
men lunginflammation har för många 
blivit en följd av covid-19. 

Dessa vaccinationsbussar har också 
fler vaccinationserbjudanden. Ofta får 
medföljande läkare alternativt sjukskö-
terska påminna om grundskyddsvacci-
nationen som bör ske vart 20:e år.

Turlistan på hemsidan
Det är populärt att besöka dessa bussar. 
Ibland kan det bli kö och då får de, som 
befinner sig i Corona-riskgruppen, förtur.

– I dag har vi tolv bussar, plus ytterli-
gare två som är på väg in i verksamhe-
ten. Totalt kommer vi att finnas på 600 
platser, berättar Hasse Eder.

På hemsidan www.medical.se finns 
information om turlistan för vaccina-
tionsbussarna.
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