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Uppskattad
nära assistans
Tips inför
assistansintervjun

– i norra Sverige

Kampanj
för företagshälsovård
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Vilken kunskap
det finns hos
medarbetarna

Anders – boendestödjaren
som hittar rätta gnistan

En grå höstkväll, på väg hem från
värdegrundsdagarna i Göteborg,
kom känslan som en vårsol: Jösses
vilka starka, kunniga och duktiga
personer som på olika sätt jobbar
med assistans i vår koncern!
Med dessa medarbetare inom
organisationen finns bra förutsättningar att skapa framtidens
bästa assistans.

I 15 år har Anders Karlsson arbetat
som boendestödjare i Stockholm.
Han har hjälpt så många människor till
att må bättre och få ett fungerande liv.
Nyckeln till framgång: Att lyssna.
– Ibland kommer tårar av glädje när
man får en deprimerad person att börja tro på framtiden igen, säger han.

Först en kort sammanfattning vad detta
handlar om: Just nu pågår ett arbete med
att skapa bra värdegrunder samt stärka
varumärket kring koncernens assistansverksamhet. Det är en process där alla
tjänstemän ska kunna vara delaktiga.
Därför blev berörda tjänstemän inbjudna
till värdegrundsdagarna i Göteborg.
Det blev några oerhört intensiva och
givande dagar med engagerade deltagare
som berättade om sin vardag på jobbet
med utmaningar och glädjeämnen!
Jo, det finns utmaningar inom vår
verksamhet och detta kom verkligen upp
till ytan, vilket var bra. Det fanns en ärlighet och öppenhet hos deltagarna som
imponerade på mig och som vi får nytta
av i framtiden. Det blev ännu häftigare när
deltagarna presenterade spännande förslag på hur verksamheten kan utvecklas
och resultera i en ännu bättre assistans.
Det var så tydligt hur kundens vardag
stod i centrum. En av deltagarna sa:
”Vi sitter på så mycket erfarenhet i
gruppen. Det känns som alla har samma
vilja att komma framåt. Vi kan göra detta
bra tillsammans.”
Ja, vi kan göra detta tillsammans. Vi ser
våra utmaningar. Vi har kunskap och idéer
om hur vi kan utveckla vår verksamhet. Vi
har drivkraften och kunskapen. Det visade
det enorma engagemang som deltagarna
vittnade om i Göteborg. Det var så häftigt
att få lyssna på er!
Nu återstår arbetet att verkligen
skapa framtidens bästa
assistansverksamhet. Ett
hårt och utmanande
arbete, men dagarna i
Göteborg har bidragit
till att detta kommer att
gå bra!

Anders Hansson, Redaktör
anders.hansson@lystraassistans.se

En boendestödjare hjälper personer
med depression, missbruksproblem,
psykiska funktionshinder och liknande
utmaningar att klara av vardagen. Det
sker bland annat genom att kontrollera att räkningar är betalda, stämma av
tid inför läkarbesök, stimulera att söka
jobb/sysselsättning, vara en lyssnare eller
bryta en isolering genom att vara en promenadkompis, vilket är en bra metod att
må bättre. Anders Karlsson är en av flera
duktiga boendestödjare som finns inom
Individ och familj:
– I mitt jobb är det avgörande att vara
en bra lyssnare och samtalspartner. Men
jag är ingen psykolog eller terapeut. Den
delen får andra inom nätverket ansvara
för. Det är viktigt att poängtera.

Hitta gnistan
I många timmar har Anders Karlsson
haft djupa samtal med personer som tappat livsgnistan och ibland inte vill leva
längre.
– Då gäller det att ha tålamod och tänka långsiktigt. Generellt är det viktigt att
personen själv hittar gnistan och orkar
ta tag i livet. Där kan jag hjälpa till.
Anders Karlsson berättar om den totala lyckan när han lyckats få en person

Anders Karlsson är en erfaren boendestödjare i
Stockholm. Här berättar han om sitt viktiga jobb.

att behålla lägenheten, slutar tänka på
självmord och missbruk för att istället
börja arbeta och planera för framtiden.
– Det känns så stort när man upptäcker att personen klarar sig själv i livet,
utan att jag kommer dit och bara möts
av tacksamhet.

Fakta/Anders Karlsson
Gör: Arbetar som boendestödjare
Bor: Bromma
Familj: Fru och tre barn
Fritidsintressen: Träna löpning, springa
hinderbanetävlingar, målning

Ett lyckat exempel
Anders Karlsson berättar om ett lyckat
samarbete där han hjälpte en person i
nöd.
”En 25-årig kille bodde ensam i en
stor lägenhet. I den lägenheten växte
han upp med sin mamma, som var
missbrukare och satt i fängelse. Han
fick dock inte veta att hon var döende i
fängelset förrän hon avled. Han var en
mobbad, autistisk kille som inte litade
på någon eftersom han inte fått informationen om sin döende mor. Vi hade
kontakt varje vecka i ett år innan jag

överhuvudtaget fick komma in i hans lägenhet. Han skämdes för oredan. Vi samtalade, tog promenader och ordnande
dödsboet tillsammans tills han till slut
städade ur sin lägenhet.
Jag ordnade så han fick hjälp från Försäkringskassan och kunde sedan byta till
en mindre och billigare lägenhet. En resa
med flera utmaningar. Men nu har han
gått från totalt mörker till att få framtidstro. Han har blivit mer självständig och
nästa steg är att tänka på jobb. Tårarna
kommer när jag berättar om honom.”

Sanja — kundansvarig på Lystra i norra Sverige

Så skapar Sanja
trivsel i norra Sverige
Sanja Marcetic är ensam på Lystras
kontor i Luleå. Mil efter mil åker hon
i höstmörkret på vägarna i norra Sverige för att bidra till en bra assistans
och en bra vardag för kunderna.
– Kunderna, assistenterna och jag
har fått en bra relation, säger Sanja
Marcetic.
Hon är kundansvarig och har förvandlat utmaningar till möjligheter för
Lystras verksamhet i norra Sverige.

Det är torsdag morgon och Sanja Marcetic sitter i en bil som lämnar Luleå.
Under de närmaste två dagarna ska hon
besöka kunder och assistentgrupper
i Umeå och Lycksele. En sammanlagd
bilresa på 90 mil. Hennes man Ratko
Vukovic kör samtidigt som hon sitter
bredvid med två datorer i knäet och en
mobiltelefon som går på högvarv.
– Jag har en fantastisk man som
ibland kan ställa upp och köra mig på
detta sätt. Då får jag möjlighet att ha
kontoret i bilen och jobba med assistansen. Det gäller att hela tiden vara förberedd och påläst, säger Sanja Marcetic.
Det är kanske därför som hon upplevs
som tillgänglig. Både kunder och assistenter känner en trygghet.
– Kanske beror det på den erfarenhet
som jag själv har skaffat mig inom det
här yrket, säger Sanja Marcetic, som
själv jobbat i flera år som personlig assistent och varit med om de flesta svåra
situationer som en personlig assistent
kan få uppleva.
– Det är inte lätt att hitta de rätta orden
när man sitter bredvid en person som
har det svårt och tappat livsgnistan.
Mitt yrke som assistent gjorde att jag på
ett helt annat sätt än tidigare började
uppskatta de små sakerna i livet. Det
uppskattar man först när man ser hur
svårt andra kan ha det.

Erfarenheter
Hennes erfarenheter är också till stor
nytta när hon nu stöttar och coachar
assistentgrupperna.
– Jag försöker vara ett bra personligt
stöd, lite av en livscoach, för både kunderna, assistenterna och de anhöriga.
Tror de uppskattar det.

Det händer att Sanja Marcetic, som är kundansvarig i Luleå, får ha kontoret
i bilen medan hennes man kör henne till kundbesök i norra Sverige.

Hennes pappa är psykolog och hon säger
att hans råd och tips i det dagliga livet
betyder mycket för hur hon möter andra
människor.
Sanja Marcetic är ensam på Lystras
kontor i Luleå, med kunder som bor utspridda i norra Sverige. Men hon känner
sig inte ensam.
– Först har jag bra grannar i kontoren
intill som är advokater, psykologer och
som jobbar på TV4. Det är trevligt att
umgås med dem. Sedan har jag ju en så
bra relation med kunderna, säger hon.

Sanja Marcetic tycker detta är självklara
saker:
– Det är viktigt att lyssna och hålla
det man lovar. Därför får man inte lova
för mycket. Egentligen är detta självklara saker och jag gör bara mitt jobb.
Parallellt med det dagliga arbetet tänker hon på framtiden:
– Jag vill att Lystra ska växa i norra
Sverige. Vi har redan flera nya kunder
på gång och fler ska det bli. Men då är
det extra viktigt att växa så att alla trivs
och upplever trygghet, säger hon.

Glatt humör

Fakta/Sanja Marcetic

Det är knappt ett år sedan som Sanja
Marcetic blev kundansvarig i Luleå. Nu
har hon lagt grunden för att skapa trygghet och förtroende bland kunder och
assistenter. Hon delger ett par nyckel
faktorer för att lyckas:
– De vet att jag finns. De kan lita på
mig. De får snabb återkoppling. De ska
bli sedda. De känner sig trygga.

Bor: Luleå
Gör: Kundansvarig på Lystra
Ålder: 39
Familj: Sambo
Fritidsintressen: Tränar, motionerar, ta
promenader, umgås med vänner. Åker gärna
på stora internationella tennisturneringar och
hejar på Novak Đokovic – en av världens
bästa tennisspelare
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Assistenten
svarar
Ann-Margret Ekblad

Ann-Margret Ekblad blev Sverige första personliga
assistent och har i 44 år arbetat för sin funktionsnedsatte son Mattias Håkansson. Under den tiden
hon fått mycket erfarenhet som du kan ta del
av. Koncernens kunder, anhöriga och personliga
assistenter får här möjlighet att fråga henne om
vardagssituationen kring assistansen.
Har ni frågor till Ann-Margret?
Skicka till anders.hansson@lystraassistans.se

Hur lyckas man
med anställningsintervjun?
Det uppstår glädje när Sanja Marcetic möter Gerd Enkvist Öhman i Piteå,
som är gift med Rickard som behöver assistans.

Möten med lycka
Det uppstår lycka när Sanja Marcetic
besöker Rickard Öhman och hans fru
Gerd Enkvist Öhman i Piteå.
– Vi värdesätter mycket samtalen
med henne, säger Gerd, som organiserar sin mans assistansgrupp.

Rickard Öhman, 65, är i behov av assistans dygnet runt och tryggheten är
hustrun Gerd som är arbetsledare för
assistenterna. Deras inspirationskälla
är Sanja Marcetic.
– Hon är en den bästa assistanschef vi
haft. En glädjespridare som vi verkligen
behöver i vardagen, säger Gerd Enkvist
Öhman.
Hon minns första gången som Sanja
Marcetic kom på besök:
– Då lyssnade hon mest och tog in
det vi hade att berätta. Därefter blev
vi snabbt vänner. Det är roligt att höra
skratten när hon och Rickard samtalar.
Gerd Enkvist Öhman uppskattar Sanja
Marcetics råd och tips i vardagen.

– Hon är både lätt att prata med och kan
sätta ner foten inom assistansgruppen
om det behövs. Ibland kan man bli hemmablind och det går slentrian i arbetet.
Då är det bra att Sanja ordnar saker. Hon
svarar när man ringer, eller återkopplar
snabbt. Precis som det ska vara.

Viktiga råd för
bra assistans
Sanja Marcetics råd för att skapa
en bra assistans:
+ Kunderna kan lita på oss.
+ Kunderna får snabb återkoppling.
+ Kunderna ska bli sedda.
+ Kunderna ska känna sig trygga.
+ Kunderna ska mötas med enga-

gemang.

Många anhöriga till funktionsned
satta sitter med på anställnings
intervjuer med tänkbara personliga
assistenter. Men flera av dem upplever detta som svårt och jobbigt
samtidigt som det är så viktigt.
Vad ska man tänka på för att
anställningsintervjun ska bli så
lyckad som möjligt för kunden?
Ann-Margret svarar:
Bor kunden hemma hos anhöriga är det
viktigt att det klickar mellan anhörig-kundassistent. Har kunden eget boende, men
har tät kontakt med anhöriga eller har
anhörig som anställd, är det också viktigt
att man får en bra relation. Då läser kunden
ofta in vad vi anhöriga känner.
Har man fler anställda kan det vara bra
att ta med sig någon av de andra assistenterna eftersom fler öron och ögon hör
och ser mer. Jag tycker man kan fråga på
intervjun hur det kommer sig att just den
sökande har valt detta yrke och hur den
sökande ser på framtiden vid en eventuell
anställning. Låt den sökande berätta om
sig och sina upplevelser i möten med funktionsnedsatta.
Det är viktigt att i stora drag tala om
funktionsnedsättningen och om kundens
personlighet. Men inte för ingående – bara
så mycket att man kan se en reaktion eller
få en magkänsla.
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En kampanj för bra
företagshälsovård
Texten, som ni kan läsa nedan, är
grunden till varför Medical, som ingår
i Curira Group, lanserar en kampanj
i Göteborg och Malmö om vikten av
att anlita en företagshälsovård i sin
ursprungliga form.

Här finns ett patos för att människor
ska må bra och inte lida i onödan. Det
är grunden till denna informationskampanj kring Medicals företagshälsovård
som den senaste tiden innehållit allt
från regelbundna inlägg i sociala medier, podd, specialtexter på hemsidor till
uppvaktning av traditionella medier.
Medicial erbjuder nu företagshälsovård i Stockholm, Göteborg och Malmö
enligt detta tänkande.

Han menar att det uppstått ett systemfel i samhället när en modern företagshälsovård lägger över ansvaret för
medarbetarnas hälsouppföljning på
HR-cheferna.
– Detta fungerar bra för de flesta, som
får en bra uppföljning kring sin hälsa,
vilket också blir ett bra resultat för företaget. Men arbetssättet gör att man inte
ser problemen hos alla medarbetarna.
Man kommer inte ner på individnivå,
säger Filip Lind och fortsätter:
– Vi har upptäckt att det är tusentals,
kanske tiotusentals personer som helt
i onödan hamnar mellan stolarna. För
många blir inte sedda i samband med företagens hälsoinsatser för medarbetarna.

Mathias Blomberg

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

Det bör införas
statligt BankID

Filip Lind, affärsområdeschef på Medical signalerar tydligt att många lider i onödan på grund av att företagshälsovården inte fungerar som det var tänkt från början.

Tusentals lider i onödan
Bara i Göteborg och Malmö lider tiotusentals personer och har ont i onödan
när företagsledningen gör företagshälsovårdens arbete. Det menar Filip
Lind, affärsområdeschef på Medical,
som har en lösning på problemet:
– Skapa en företagshälsovård i sin
ursprungliga form där man ser varje
enskildes problem.

Advokaten
svarar

Allt fler tjänster i samhället kräver
Mobilt BankID. Men många funktionsnedsatta har inte möjlighet att
skaffa sig detta. Den situationen
skapar stor frustration bland funktionsnedsatta och deras anhöriga.
I dag finns inom många områden
lagar och förordningar som ska
inkludera funktionsnedsättningar
i samhället. Gäller detta Mobilt
BankID?
Mathias Blomberg svarar:

Filip Lind berättar att han har en passion att hjälpa människor till ett bra
liv. Därför reagerade han starkt över de
negativa resultaten kring upplägget av
den moderna företagshälsovården.
– Alltför ofta tappar personalen på
ett företag, med cirka hundra anställda,
kontakten med företagshälsovården.
De vet inte ens om att de har en företagshälsovård. Dessutom är det alltför
många som blir undersökta, men inte
sedda. Han har mött många personer
som helt i onödan har ont, mår dåligt,
är deprimerade, mobbade eller till och
med kan vara självmordsbenägna.
– Därför är det viktigt att kunna erbjuda en företagshälsovård där man inte
har så bråttom. En företagshälsovård
där det finns tid att lyssna, undersöka,
ta prover och följa upp ordentligt. Precis
som det fungerade förr i tiden när företag var företag och företagshälsovård
var företagshälsovård och det inte var
så bråttom i samhället. Samtidigt kan
företagsledningen fokusera på att sköta
det de är bäst på: Att utveckla verksamheten i sina företag, säger Filip Lind.

God jul &
gott nytt år
önskar
Curira Group

Tillgänglighetsfrågan, och de problem som
digitaliseringen medfört för stora grupper
av funktionshindrade, har belysts i olika
rapporter.
Utan att på något sätt vara expert på
denna typ av frågor är jag helt enig med de
olika slutsatser som förs fram:
Det vill säga att det bör införas statligt
bank-id och att resurser måste tillföras så
att tillgängligheten till internet för personer
med funktionshinder ökar markant. Det
är absolut nödvändigt att komma till rätta
med den diskriminering som införandet av
ny modern teknik kommit att innebära för
funktionshindrade.
I ett välfärdssamhälle som Sverige bör
det kunna förutsättas att full tillgång till internet och digitala tjänster är och ska vara
en medborgerlig rättighet

Lyssna på Curirapodden som berör
Curira-podden erbjuder en lyssnarupplevelse som berör. Där möter
du människor som verkligen har
något extra att berätta, exempelvis:
• Killen som lämnade den kriminella banan.
• Sveriges första personliga assistent.
• Den häftiga assistansgruppen.
• Om coronatester och vaccin
samt företagshälsovård.
• Skidåkarna som tävlar för
Curira.
Du hittar avsnitten där poddar
finns eller på www.curira.se
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Toppskidåkare känner
stolthet över Curira

Klas Nils
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När Klas Nilsson i vintras kom femma
och blev bäste svensk i Vasaloppet avancerade den skidsatsningen till en ny nivå.
Team Curira bildades (se artikel nedan).
– Team Curira har också resulterat i
att det blivit mer tyngd i vår satsning,
säger Klas Nilsson och berättar att han
också fått den tyske demontränaren
Wolfgang Pichler som sin tränare för att
verkligen kunna bli en av världens bästa
långloppsåkare.
Samtidigt är det viktigt för Klas Nilsson
att känna till Curiras verksamhet:
– Jag har läst det mesta på hemsidorna

och inser
betydelsen
av medarbetarnas
arbete. Jag är
stolt över att
få representera
Curira, säger
Klas Nilsson och berättar att han tidigare arbetat på ett boende för personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Men han vill göra mer än att bara åka
fort i Curiras färger:
– Det är ju viktigt att alla rör på sig
och känner inspiration att motionera.
Därför kommer jag regelbundet att ge
motionstips, anpassade för hur mycket
man vill röra på. Dessa ska publiceras på
Curiras och Lystras hemsidor. Det är mitt
sätt att bidra så att andra kan känna
glädje i motionen.
Parallellt med detta blir det möjligt att
på hemsidorna och på sociala medier, att
följa våra åkare i vinter där Vasaloppet
förstås är höjdpunkten.

Cu

Ett av Sveriges bästa långloppsteam
på skidor ska tävla för Curira Group.
– Det känns bra att få representera
en verksamhet där vi har samma värderingar, säger Klas Nilsson, som är
Team Curiras store profil och en av
favoriterna inför Vasaloppet. I vinter
ska han också ge motionstips – direkt
anpassade för Curiras medarbetare
som vill röra på sig.

Därför bildades Team Curira
Mathias Blomberg, advokat och styrelseordförande i Curira Group har ett brinnande skidintresse. Han har dock inte
tid och möjlighet att själv bli en toppåkare, även om han 2014 kom på 486:e
plats i Vasaloppet. Men man kan hjälpa
andra. Därför bildade Mathias Blomberg
Team Igne, efter hans advokatbyrå.

– Med ett allt större medieintresse
från prestigefyllda lopp i Europa,
samt ett ökande intresse för längdskidor, tyckte jag att det skulle vara
inspirerande att ge talangfulla åkare
möjlighet att satsa mer seriöst på
långlopp, säger Mathias Blomberg och
berättar varför laget nu heter Team Curira:

– I takt med teamets framgångar kom
det att ställas högre krav på lägerverksamhet och service. Men det är svårt
för en liten advokatbyrå i Västerbotten
att klara av ett sånt åtagande. Därför
pratade jag med Curiras huvudägare
och fick med dem på idéen med att vara
huvudsponsor för ett långloppslag och
då blev det naturligt att teamet byter
till Team Curira.

Glatt humör, blandades med allvar på värdegrundsdagarna.

Här skapas
framtidens
assistans
Inom Lystra finns en stark drivkraft att utveckla assistansverksamheten. Det märktes tydligt när
tjänstemännen nyligen träffades i
Göteborg för värdegrundsdagar.
Då var det intensiva diskussioner
och djupa resonemang kring företagets assistans igår, idag och
imorgon.
Inom Lystra pågår nu ett arbete som innebär en översyn av dagens assistans och
framtidens assistans. I det arbetet är det
viktigt att sätta visioner, målsättningar och
bestämma hur morgondagens assistans
ska genomföras. Detta utmynnar i en bra
värdegrund för vårt arbete. Då är det viktigt att medarbetarna är med i processen.
Därför arrangerades värdegrundsdagarna
i Göteborg.
Nu har de tankegångar, som kom fram
i Göteborg, dokumenterats och utifrån
detta görs en handlingsplan som dels ska
innebära snabba förbättringar på kontoren
och dels bli den värdegrund som ska
prägla verksamheten långsiktigt.
Det kommer mer information kring detta
arbete, som har fokus på att skapa bra
vardag för kunder och assistenter.
En bild från samtalen i samband med värdegrundsdagarna i Göteborg

Team Curira består av följande åkare:
Klas Nilsson, Niklas Henriksson, Johan
Lövgren, Saga Nilsson, Elin Henriksson

Funktionen kommer ut fyra gånger per år.
Mottagare är kunder, assistenter, medarbetare och andra som är intresserade
av verksamheten inom Curira Group AB.
Redaktör: Anders Hansson, tel: 076-539 93 44
Tips till inslag i Funktionen: anders.hansson@lystrassistans.se

Curira AB
415 05 Göteborg
Besöksadress: von Utfallsgatan 1
www.curira.se

