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Ann-Margret  
berättar om kampen 

för sin son

 – hon är Sveriges  
första assistent

Lyssna på:  

Curira hjälpte 
Mahir tillbaka 

till livet!

+
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När Mahir var 13 år blev han tagen av 
polisen och hade sedan svårt att ham-
na rätt i samhället, trots insatser från 
socialtjänsten. I dag är han 18 år och 
har fått arbete. Livet är på väg att ord-
na upp sig. Mycket tack vare Curiras 
verksamhet inom Individ och Familj.

– De har hjälpt mig med en framtid så 
jag inte hamnar på gatorna. Det betyder 
jättemycket för mig, säger Mahir.
Mahir kom till Sverige som femåring 
tillsammans med sin familj. De bosatte 
sig i Sörmland och sedan började mar-
drömmen. Pappan lämnade familjen 
och Mahir och hans storebror blev två 
oroliga själar som gjorde dumheter.

– Det var jag som gjorde det olagliga, 
inte min bror. Vi lyssnade inte på mam-
ma samtidigt som vi inte hade någon 
pappa, som gav oss regler, säger Mahir, 
som aldrig gick i skolan.

– Vi gick bara dit för att äta mat. Inte 
mer. Där var jag ofta arg och mobbade 
andra. Jag var inte snäll.

Mer kaos
Mahir gjorde olagligheter och polisen 
grep honom när han var 13 år. Social-
tjänsten flyttade honom till Stockholm.

– Jag flyttade runt mellan olika boen-
den och det blev ännu mera kaos, berät-
tar Mahir, som efter flera olika turer 
hamnade på en av Curiras familjehem 
i Göteborgsregionen.

Där fick Hussein Jabbari, på Curira, 
kontakt med honom. Det blev vänd-
punkten.

– Jag såg att det var en jättesnäll kille 
med potential. Vi skapade en plan för 
Mahir, men först krävde vi att han skul-
le vara beredd att klippa bort sitt gamla 
liv och inse att det nu skulle ställas 
hårda krav på honom, berättar Hussein 
Jabbari.

Mahir svarade ja med entusiasm och 
Curiras plan trädde i kraft.

Nyckeln blev Samir. En familjefar 
med fru och små barn. Han blev kon-
taktad av Hussein Jabbari och tackade 
ja till att hjälpa Mahir.

– När Mahir berättade sin historia 
kunde jag också relatera detta till min 
egen ungdomstid, då jag också var bu-
sig. Lösningen för mig var en bra vägled-
ning och det gällde nu också för Mahir, 
säger Samir.

Mahirs liv är på väg att ordna upp sig, från en stökig 
ungdomstid med kriminalitet till ordning och reda.

Det handlar om att se sin medmän-
niska. Inom vår koncern är vi dukti-
ga på det, vilket känns extra bra ef-
tersom vår målgrupp är människor.

I det här numret av Funktionen berät-
tar vi om två personer som haft sina 
utmaningar i livet. Förhoppningen är att 
den medmänsklighet, som finns inom 
koncernen, kan bidra till att skapa en bra 
vardag. Idag, i morgon och nästa dag.

God morgon! Är det bra med dig? Go 
kväll! Ha en trevlig helg!

Det är exempel på hälsningsfraser som 
borde vara självklarheter bland kollegor 
på alla arbetsplatser. Men så är det inte.

Därför är det roligt att kunna konsta-
tera att i alla verksamheter inom Curira 
Group är det en självklarhet bland med-
arbetarna att se varandra.

Att komma in på ett kontor, oavsett var 
man är i landet, och mötas av leende 
kollegor som signalerar värme och en 
känsla att det är roligt att just du finns 
här i dag. Ännu roligare är det att se när 
kollegor även visar hjärtligt bemötande 
mot varandra. Att höra någon som frå-
gar: Har du det bra idag? Och lite längre 
bort hörs ett skratt. Vi är så många med 
så olika bakgrunder som med hjärtlig-
het jobbar tillsammans och verkligen 
ser varandra. Det känns stort och gör 
att vardagen blir roligare. Samtidigt är 
det varje dag som våra kunder upplever 
att deras assistenter eller personal från 
koncernen verkligen ser dem och känner 
trygghet. Vi ser kunderna. Detta är inga 
floskler. Så är det. Kan vi fortsätta lyfta 
varandra i det dagliga arbetet, inspirera 
istället för att ha en ifrågasättande attityd, 
kan vi skapa något stort tillsammans.

Vi har alla olika bakgrunder och olika 
erfarenheter. Samtidigt finns alltid en 

möjlighet att göra något bra 
av våra utmaningar i livet. 

Tänk på det när ni i 
detta nummer av 
Funktionen läser om 
Mahir och Ann-
Margret.

Våga se din
medmänniska

Curiras plan hjälpte 
Mahir till ett bra liv

Huvudpersonerna i den här artikeln 
heter egentligen något annat.

Anders Hansson, Redaktör
anders.hansson@lystraassistans.se

Ställde krav
Med stöd från Curira kunde Samirs fa-
milj ordna med ett bredvidboende som 
innebär att Mahir fick eget boende i 
nära anslutning till Samirs familj. Ett 
sätt att gå mot ett ordnat liv.

– Jag ställer krav på Mahir att han all-
tid ska ha städat och snyggt, samt sköta 
sin hygien och matlagning. Han blev er-
bjuden ett arbete vilket också innebär 
strikta rutiner, säger Samir.

Mahir är snabb med att bekräfta hur 
bra det varit:

– Detta har varit ett sätt för mig att 
börja om. På de andra ställena jag bott 
har det inte funnits sådana krav. Samir 
har blivit den pappa jag inte haft. Nu 
mår jag bättre.

Studera
I sommar har han arbetat som biträdan-
de mätingenjör på olika byggprojekt, 
samtidigt som Samir hjälper honom att 
börja studera.

– Jag skulle helst vilja gå en yrkesut-
bildning, men måste först läsa in matte 
och svenska, säger Mahir och utvecklar 
sina framtidsdrömmar.

Lyssna på  
Mahirs  

berättelse i:  



Ann-Margret — Sveriges första personliga assistent

I 44 år har Ann-Margret Ekblad, från 
Göteborg, kämpat för sin son Mattias 
Håkansson.

Detta är historien om en kamp och 
starka moderskänslor, som ger inspi-
ration och kunskap till andra anhöriga 
med funktionsnedsatta barn.

Ann-Margret Ekblad är en av Sveri-
ges första personliga assistenter och 
har därmed fått många erfarenheter 
som hon gärna delar med sig av.

Det är en solig dag i Göteborg. Mattias 
Håkansson sitter vid köksbordet med 
sina assistenter och ler. Han kan inte 
prata, men ger ett varmt och hjärtligt 
intryck med strålande ögon som lyfter 
stämningen i rummet.

– Min Mattias är min Mattias, säger 
Ann-Margret Ekblad och ger sin son en 
kram. Han svarar med ett charmigt no-
sande som signalerar: ”Mamma är min 
mamma!”

Mattias Håkansson föddes 1976. Fem 
månader senare fick han sitt första epi-

leptiska anfall. Anfallen blev så många 
att läkarna rekommenderade Ann-Mar-
gret Ekblad att placera sin son på insti-
tution.

Hon, som praktiserat på en liknande 
institution, slog ifrån sig:

– Det var så hemskt där. När de funk-
tionsnedsatta blev jobbiga och behövde 
kärlek gick vi ut och stängde dörren. 
Ibland spände vi fast dem. Där skulle 
aldrig mitt barn sitta, berättar Ann-
Margret Ekblad.

Hon tog hand om sina söner, med 
stöd av maken. Fredrik, som är store-
bror, insåg tidigt familjens förutsätt-
ningar och sa till sin mor:

”Det är skönt att du ställer samma 
krav på mig som på Mattias”.

– Fredrik har i alla år varit helt fan-
tastisk mot mig och Mattias. Han har 
aldrig klagat, säger Ann-Margret Ekblad.

Den 30 juni 1993 blev en mardröm. 
Familjen var på semester i Italien med 
beskedet att det var lugnt att lämna 
Mattias hemma på sjukhuset. Familjen 

— ger inspiration och kunskap

Ann-Margrets  
kamp för sin son

måste samla kraft. Men den dagen fick 
Mattias plötsligt leverkoma som en följd 
av att han opererats med smittat blod 
och sedan fått felproducerad medicin. 

Torka tårarna
– Läkaren ringde och meddelade att 
Mattias bara hade 24 timmar kvar att 
leva. Vi körde hem direkt. Jag körde när 
de andra frågade varför jag slog på vind-
rutetorkarna trots att det var sol? Det 
var mina tårar som rann, berättar Ann-
Margret Ekblad.

Mattias levde när de kom till Göte-
borg och Ann-Margret Ekblad satt sedan 
i dagar hos sin sovande son.

– Då satt jag och sjöng alla barnvisor 
för dig och berättade alla dumma grejer 
om oss, minns Ann-Margret Ekblad.

Mattias Håkansson vaknade till ett 
liv med nya utmaningar. Han förlorade 
talet och förmågan att gå. Men ögonen 
har hela tiden visat att han har en varm 
och snäll själ.

– Visst blev jag ledsen över vad som 

Lyssna på  
Ann-Margrets  
berättelse i:  
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Mattias Håkansson tillsammans med några av sina assistenter. Angelica Hallberg, Kristin Guldager, Mattias  
Håkansson, Mariella Hallberg samt mamma Ann-Margret Ekblad.

hänt. Men här gäller det att fokusera på 
vad han kan i livet och jag ska vara glad 
för det som han ger mig, säger Ann-Mar-
gret Ekblad.

Detta var tuffa år, men 1991 infor-
merades Ann-Margret Ekblad, som tog 
hand om sin son genom att vara sjuk-
skriven, om den kommande LSS-lagen. 
Hon erbjöds att bli personlig assistent 
genom den nya lagen.

– Den 1 januari 1994 blev jag Mattias 
assistent och förmodligen landets första 
personliga assistent. Den lagen betydde 
så mycket, säger Ann-Margret Ekblad.

De första sex månaderna låg hon var-
je natt på en madrass vid Mattias säng. 
En äggklocka ringde varje 30:e minut så 
hon kunde vända sin son.

– På sommaren 1994 frågade jag om 
hans bror Fredrik också fick blir assis-
tent för Mattias eftersom jag var så trött 
och behövde sova. Det gick bra.

Bra liv
Det var också början på kampen för da-
gens väl fungerande assistans. Men det 
blev en kamp som slutade med att Mat-
tias vann i kammarrätten.

I dag har han elva assistenter som arbe-
tar efter ett noggrant anpassat schema.

– Ann-Margret har verkligen koll på 
att allt fungerar. Det känns både bra och 
tryggt, säger Kristin Guldager, som varit 
assistent åt Mattias i 15 år.

– Det är så skönt att Mattias nu får 
möjlighet att göra det han vill, säger 
hans mamma och berättar att Mattias 
uppskattar att vara ute i skogen, plocka 
och äta blåbär, resa, åka skidor och na-
turligtvis se Frölunda spela ishockey.

Det är egentligen en självklarhet ef-
tersom mamma Ann-Margret är kassör 
i supporterklubben.

– Det ger Mattias mycket att vara på 
plats och uppleva stämningen. Man ser 
att han uppskattar det, säger hon.

Människa bakom numret
Mattias Håkansson har ett bra liv tack 
vare assistansen. Samtidigt har få sam-
ma erfarenhet av personlig assistans 
och så tydliga åsikter om hur den ska 
fungera som Ann-Margret Ekblad:

– En bra assistans ska hela tiden vara 
tillgänglig och de som är assistenter 
ska verkligen se personen som behöver 
hjälpen. Samtidigt är det viktigt att as-
sistansbolaget ser varje enskild person. 
Det finns alltid en människa bakom 
kundnumret.

Mattias Håkansson är kund i Lystra och 
mamma Ann-Margret har en bestämd 
åsikt om hur assistansbolag ska arbeta:

– Det ska vara tryggt för min son och 
det ska vara tryggt för personalgrup-
pen. Detta är viktiga faktorer som betytt 
mycket när jag omsorgsfullt valt assis-
tansbolag.

”LÄKAREN RINGDE OCH MED-
DELADE ATT MATTIAS BARA 
HADE 24 TIMMAR KVAR ATT 
LEVA. VI KÖRDE HEM DIREKT. 
JAG KÖRDE NÄR DE ANDRA 
FRÅGADE VARFÖR JAG SLOG 
PÅ VINDRUTETORKARNA 
TROTS ATT DET VAR SOL? DET 
VAR MINA TÅRAR SOM RANN”

Min dotter, som har en psykisk 
funktionsnedsättning, har fyllt 22 
år och det börjar bli dags att hon 
får ett eget boende med personliga 
assistenter. Men det är ett svårt 
steg. Hur ska vi tänka?

Alla barn har rätt att skaffa sig ett vuxenliv 
och skapa sig en egen identitet genom 
eget boende. Grundregeln är ju att vi 
föräldrar ska gå bort före våra barn. Därför 
bör barnen ha hunnit bygga upp en egen 
grundtrygghet innan den dagen kommer. 
Det är inte snällt att låta barnet bo hemma 
tills han/hon är 40–50 år. Då skapas inte 
den egna grundtryggheten. När det gäller 
val av boendeform bör man se varje individ. 
För min Mattias passade det bra att bo i 
lägenhet med assistenter.

Ann-Margret svarar: 

Ska dottern få 
eget boende?

Ann-Margret Ekblad blev Sverige första personliga 
assistent och har i 44 år arbetat för sin funktions-
nedsatte 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

Assistenten
svarar
Ann-Margret Ekblad
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Medical växlar upp verksamheten i sin 
vårdcentral i Bergsjön utanför Göteborg.

– Nu går vi in i nästa skede som bland 
annat innebär marknadsföring och infor-
mation om det som vi kan erbjuda, säger 
Susanne Eriksson, som är verksamhets-
ansvarig.

Det har gått knappt ett år sedan Medical 
tog över driften av Medical Vårdcentral 
Bergsjön, som är det formella namnet. En 
verksamhet som sker i samarbete med Re-
gion Västra Götaland. Susanne Eriksson be-
rättar att under första tiden låg fokus på att 
se över grunderna i verksamheten och hitta 
rätt funktion i förhållande till de övriga 
vårdcentralerna i området.

– Vi ska inte konkurrera utan komplette-

Vårdcentralen, företagshälsovården och 
vaccinationsbussarna har utvecklat sina 
verksamheter. Dessutom tog corona-
testningen ordentlig fart i september och 
inom det kommande halvåret ska det öpp-
nas tio nya vårdbutiker.

– Nu är vi i ett spännande skede. Det är verk-
ligen roligt på jobbet, säger Hasse Eder, som 
är regionansvarig för Medicals verksamhet 
i södra Sverige.

Han tänker bland annat på den klinik 
som ligger på en tvärgata till välkända Av-
enyn. Det är en läkarklinik som bland annat 
fungerar som företagshälsovård och testcen-
ter för corona. En testverksamhet som sker 
på uppdrag av Region Västra Götaland.

– Det är så många som kommer dit för att 
få hjälp. Vi känner verkligen att den klini-

ra. Vi ska tillföra vård som varit saknad. För 
oss är det viktigt att samarbeta med andra 
som bedriver verksamhet i området, säger 
Susanne Eriksson.

De som kommer till den här vårdcentra-
len ska få ett mycket bra bemötande.

– Vi ska verkligen se varje patient och 
möta dem på bästa sätt. Det är vår fram-
gångsfaktor, menar Susanne Eriksson.

ken behövs, menar Hasse Eder.
Vaccinationsbussarna har länge varit en 

succé med långa köer av personer som pas-
sat på att vaccinera sig i närområdet. Den 
framgångssagan fortsätter.

Nu är stort fokus på öppnandet av tio 
vårdbutiker på platser där det finns många 
människor. Bland annat vid olika köpcentra. 
I varje vårdbutik ska det finnas en läkare 
samt en till två sjuksköterskor.

För att denna satsning ska lyckas måste 
personalrekryteringen fungera. Det har bi-
trädande regionansvarig Karoline Wallgren 
ansvaret för.

– Det är häftigt när vi kommit i en situa-
tion då vi behöver rekrytera många männ-
iskor snabbt. Det är som att lägga ett stort 
personalpussel som måste bli rätt. Det gillar 
jag, säger hon.

Coronatester  
i tusental

Givande sam-
arbete med 
Doktor.se

Verksamheten lyfter i Bergsjön

Medical växer i Göteborg

Glada medarbetare vid Medical Vårdcentral Bergsjön. Fr.v: Ashraf Shaith, Susanne Eriksson, Geehan Yacoub, Sanela Hamza, 
Daliya Sami, Kerstin Rudfeldt Tjus, Soryia Safi, Kristina Zaia och Bemnet Kidane.

Hasse Eder och Karoline Wallgren 
som leder Medicals verksamhet i 
Göteborg.

En kapacitet på cirka 60 000– 
70 000 coronatester i veckan. 
Det är resultatet av det sam-
arbete, som startade i somras 
mellan Medical och Doktor.
se. Det har lett till en verksam-
het som betyder mycket för 
många i Sverige.

– Storleken på denna 
testverksamhet är enorm och 
svår att greppa tills man sett 
köerna i Kista, som i somras 
ringlade runt kvarteret, berät-
tar Filip Lind, affärsområdes-
chef för Medical.

Läs den fascinerande histo-
rien när Medical och Doktor.se 
blev Sveriges största leveran-
tör av coronatester på  
curira.se eller lystrassistans.se

Medical, som är en del av 
Curira Group AB där också 
Lystra ingår, har inlett ett 
spännande samarbete med 
Doktor.se. 

Därmed har förutsättningar 
skapats för att erbjuda ett 
unikt hälsokoncept från första 
kontakt till undersökning och 
vägen mot ett bättre mående.

– Detta är en kombination 
av de styrkor som finns inom 
Medical och Doktor.se, vilket 
leder till att vi tillsammans kan 
erbjuda många bra tjänster. 
Bland annat planerar vi att 
öppna 25 vårdbutiker runt om 
landet, säger Filip Lind, affärs-
områdeschef på Medical.

Läs mer om denna mycket 
spännande satsning på  
curira.se eller lystrassistans.se

Dessa funktioner finns på Medical  
Vårdcentral Bergsjön i Göteborg:

Två läkare, en distriktssköterska,
tre sjuksköterskor (diabetes, astma/kol,  
barnhälsovård), en undersköterska,
en läkarsekreterare, en verksamhetschef,
en psykolog och en tolk (arabiska).
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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
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”It-Jocke” har kommit till Curira 
Group. Han heter Joakim Ohlén 
och ska som it-ansvarig skapa en 
bättre arbetsvardag för medarbe-
tarna. I förlängningen innebär 
det smidigare kontakter med 
kunderna.

– Målet med min verksamhet 
är skapa rutiner och förutsätt-

Curiria Group har startat en 
podd som lyfter fram spännande 
och intressanta människor inom 
Curiras värld av vård, omsorg 
och assistans. 

ningar som underlättar arbetet 
för kollegerna och sedan gör mig 
själv överflödig. Det är bra kund-
nytta, säger Joakim Ohlén.

Ni hittar avsnitten där pod-
dar finns, samt på hemsidorna  
lystraassistans.se eller curira.se. 
Avsnitten finns också på Lystras 
och Curiras Facebooksidor.

Tips! Läs mer om It-Jocke på 
curira.se

”It-Jocke” fixar  
smidigare kontakter

Curira-podden 
har startat

Aktuell: Ny it-ansvarig på Curira Group.
Ålder: 39.
Bor: Kungsbacka.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintresse: Spela padel, löpning samt 
följa IFK Göteborg i fotbollsallsvenskan.

Fakta/Joakim Ohlén
Under coronakrisen har elevhem och andra 
liknande verksamheter stängts ner, vilket  
påverkat den dagliga assistansen för många.
Är det svårt att få tillfällig ökad assistans och 
hur bör man agera?

Kommunen har ett ansvar att tillgodose de hjälpbehov 
som inte tillgodoses genom assistansersättning. Alla som 
har beviljats personlig assistans eller assistansersättning 
kan ansöka om tillfälligt utökad assistans om den  
assistans som beviljats inte räcker till. 

Ansökan om tillfälligt utökad assistans görs hos 
kommunen som utöver extra assistans även kan bevilja 
kostnader för exempelvis logi och resekostnader för 
assistenter.

När kommunen prövar en ansökan om tillfällig utökning 
av assistans kommer kommunen i första hand pröva 
om hjälpbehovet kan tillgodoses genom att den tid som 
redan beviljats omdisponeras. 

Med hänsyn till detta är det en god idé att den enskilde 
själv undersöker om så är möjligt. Om det saknas 
förutsättningar för att tillgodose hjälpbehovet genom att 
omdisponera redan beviljad tid kommer kommunen inte 
lägga det till grund för ett avslag.

Svaret på frågan är således att man bör kontakta 
kommunen för att ansöka om tillfällig utökning. Förutsatt 
att personen som söker insatsen redan är beviljad 
assistans finns det goda chanser att kommunen beviljar 
tillfällig utökning i anledning av att den rådande pandemin 
påverkat tillgängligheten till andra insatser som i annat fall 
tillgodoser delar av personens hjälpbehov.

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

Joakim Ohlén ska skapa en bättre
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Kommunen ansvarar 
för hjälpbehovet

Avsnitt 1. 

Mahir är på väg tillbaka
Avsnitt 2. 

Sverige första  
personliga assistent 
Länk till avsnitt

Länk till avsnitt




