Nyhetsbrev April
Kära kunder, medarbetare och vänner,
Våren har nått i princip hela landet, trots
att vi fortfarande får lite minusgrader, och
många av längtar nu till sommaren.
Tiderna är fortfarande mycket märkliga
med den pågående pandemin, men vi
har i mångt och mycket anpassat oss väl
efter rådande omständigheter. Det som vi
inte trodde skulle vara möjligt, har nu
blivit en vardag.
Vaccinationskampanjen har nu äntligen
börjat ta fart och flera av er har fått både
en och två doser. Det är glädjande, och
vi hoppas att den absoluta majoriteten av
oss blir vaccinerade inom kort.
Har ni några frågor är ni alltid välkomna
att kontakta mig.
Vänliga hälsningar och trevlig Valborg
Nils Stiernstedt

Månadens assistentgrupp

Ett Stort Grattis till månadens personliga assistenter: Mikael Hägg, Walid Tahoni,
Farhan Abdi och Taha Kahloun på Livihop Syd i Helsingborg!
På bilderna från vänster: Mikael, Walid och Taha (Farhan ej på bild). Här svarar de på
några frågor:
Vad är det roligaste/ mest givande med jobbet?
Det roligaste med jobbet är gemenskapen i teamet och att vi alltid har fokus på kundens
bästa i våra insatser. Vår kund har väldigt skön humor så det blir många goda skratt
blandat med lite tokigheter.
Det mest givande med jobbet är relationen till kunden och över tid se hur han utvecklas
till att bli en bättre version av sig själv med vår hjälp.
Hur är din relation till kunden? Vad skulle kunna stärka den?
Vår relation till kunden är väldigt varm men samtidigt professionell. Vi bygger mycket av
vår relation till kunden med orden: Tillit, struktur, tydlighet, glädje och kryddat med kärlek
och omtanke.
Just nu har vi en väldigt bra relation med vår kund men mer utbildning är aldrig fel då
man alltid har utrymme för att utvecklas.
Hur ser en ”vanlig” dag ut ute hos kund?
Det undrar vi också?!? =) Vi har genom hårt arbete över tid lyckats att få vår kund mer
samarbetsvillig vilket har lett till att vi har fler “vanliga” dagar än tidigare.
Vi har en kund som är väldigt aktiv så vi är ute och rör på oss väldigt mycket och det är
väl det närmsta man kan komma en röd tråd gällande våra dagar.
Vad skulle du säga till den som är intresserad av yrket personlig assistent? Vad är
för- och nackdelar? Hur ska man stärka yrkesrollen personlig assistent?
Go for it! Ge det en chans. Ladda med mycket tålamod, inlevelse (man ska kunna sätta
sig in i kundens situation utefter kundens behov), lite sunt förnuft, nyfikenhet (för att
kunna lära sig mer), se lösningar istället för problem och sist men inte minst viktigt...

Var positiv i din yrkesutövning då du utgör en stor del utav din kunds vardag/liv.
Lönebilden är katastrof och ibland är det väldigt obekväma arbetstider. Dock är jobbet
väldigt givande och man får personlig utveckling på köpet.
Ge högre löner, bättre arbetsvillkor, upplysa omvärlden om vad det faktiskt är vad vi gör.
Vi gör många människors liv rikare, värdigare, roligare och de får en mer fungerande
vardag då de får sina behov tillgodosedda samt att de blir sedda och bekräftade för hur
de är som individer och inte deras fysiska eller psykiska hinder.
Hur kan man belysa jobbet ännu mer?
Svår fråga faktiskt... få media till att berätta om yrket lite mer, upplysa sin omgivning om
vad jobbet innebär.
Ett Stort Grattis till Petrits assistentgrupp. Livihop Helsingborg har gett dem en fin
present och tackat personligen för goda insatser.

Lek loss i sångens och musikens tecken med
Livihopkören

Vi välkomnar alla kunder och assistenter till Livihopkören. Med start den 6 maj klockan
14 sjunger vi ut tillsammans online via Teams. Musik och sång är till för alla och du
sjunger med avstängd mikrofon. Opretentiöst. Tillgängligt. Och framför allt roligt. Varmt
välkommen!
Helena Normark som leder kören är musikpedagog och folksångerska. Hon är
uppvuxen i Örnsköldsvik, men är efter flera års studier numera bosatt i
Sundsvall. Hon anlitas som solist, pedagog och driver egna kreativa projekt- med ett
ben i musikervärlden och det andra i pedagogiken som utbildad musikpedagog.
Start: 6 maj kl 14.00
Övriga datum: 13, 20 och 27 maj kl 14.00
Plats: Online. Teamslänk finnes nedan och kommer även att skickas ut via TIRA.
Anmälan: Klicka på länken nedan ett par minuter före 14.00
Click here to join the meeting

Har du några frågor? Kontakta din kundansvarig eller Christine Palm på
email: christine.palm@livihopgruppen.se och tel: 0736 428 875.

Neuropromenaden

Häng på oss och vår insamling till Neuropromenaden!
Vi har anmält oss under namnet Livihop, insamling och tävling börjar den 8 maj.
Gå, rulle eller spring ett par km och var med och samla in pengar till Neuropomenaden!
Varför?
För att samla in pengar till neurologisk forskning, för människor med neurologisk
diagnos, exempelvis MS, polyneuropati, stroke, Parkinson och epilepsi.
Hur?
Motionera på egen ort och på eget initativs, själv eller i lag. Anmäl dig
här: www.neuropromenaden.se, välj lag Livihop och ge sedan valfri gåva. Se bild
nedan.
När?
Kampanjen börjar 8 maj och slutar den 16 maj.
Vem?
Alla som vill kan vara med och göra insamlingen för Livihop till Neuropromenaden. De
10 bästa lagen i Sverige kommer att synas i en 10-i-topp-lista på Neuropromenadens
hemsida.
Vi tackar ödmjukast i förskott för ert engagemang och för att ni skänker en valfri gåva till
forskningen. Samtidigt ett gott skäl till att komma ut och njuta av vårens spridande
grönska. :)

Cecilia och Niko är med i reklamfilm

Cecilia och servicehunden Niko är med i Agria Djurförsäkrings senaste reklam! Se video
här: www.youtube.com/watch?v=sIThx-jeK8c eller sök på Agria Breed Profiles.
Vi är så stolta över Cecilia och Niko! Att de sprider budskapet samspelet mellan
människor och hundars positiva effekt. Vill du veta mer om hur livet med en servicehund
är? Kontakta vår ambassadör Cecilia på tel: 073-394 08 54. Du kan också läsa mer
här: www.soshund.se.

Ninnie Wallenborg på Atlas Assistans
Vår kära Ninnie Wallenborg på Atlas
assistans har varit med i en artikel på
Assistanskoll.
Hon berättar själv i ord att på Atlas
assistans har de jobbat mycket med
kommunikation, att hålla samtal och
lugna medarbetare, kunder och
assistenter har tagit upp mycket tid det
senaste året.
"Kommunikation är nyckeln till att hitta ett
lugn under pandemin menar Ninnie
Wallenborg. Hon säger att hon hellre
satsar på dialog med sina assistenter, än
att ställa krav, även för och emot
vaccinering.
– Man måste vara ödmjuk inför att
människor har olika erfarenheter. Det kan
finnas många orsaker till att man är
orolig".
Bra jobbat Ninnie och läs hela artikeln
på www.assistanskoll.se
https://assistanskoll.se/20210403-NinnieAssistenter-venner-pandemin.html

Bosse - Råd, Stöd & Kunskapscenter

Vi har pratat med Patrik Forslin, ny verksamhetschef på BOSSE som tagit över
efter AnnMarie Ståhl (på bilden till höger) som gärna vill värva nya VD's till
BOSSE! Här kommer lite information:
Vad gör BOSSE?
BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter ger råd och stöd till personer med fysisk
funktionsnedsättning.
Det är en psykosocial, habilitering som arbetar med frågor
som rör funktionsnedsättning.
Deras verksamhetsområden är:
– Individuell rådgivning

– Gruppverksamhet
– Kognitiv Beteende Terapi (KBT),
– Anhörigstöd
– Föreläsningar samt utbildning och handledning
Det krävs ingen remiss för att vända sig till dem och är kostnadsfritt till de som tillhör
deras målgrupp.
Vad är VD?
Du som kommer till BOSSE, för att få råd och stöd och/eller deltar i gruppverksamhet,
kallas verksamhetsdeltagare, vilket förkortas VD.
VD är också en förkortning för verkställande direktör. För oss på BOSSE ligger det en
medveten tanke bakom denna dubbla betydelse.
Vi ville finna ett ord som speglar förhållandet mellan den som kommer och den som är
konsulent på BOSSE. Det är du som avgör vad kontakten med BOSSE ska användas
till.
Du styr ditt eget livsföretag – du är din egen VD
Personerna som söker oss har rörelsehinder, ofta i kombination med andra
funktionsnedsättningar som berör de kognitiva färdigheterna, tal, hörsel, syn eller minne.
Erfarenhet av att ha en fysisk funktionsnedsättning är den gemensamma
nämnaren för de som kommer till BOSSE.
Vem kan bli VD?
Vi ger råd och stöd till personer som har:
•

Medfödda skador eller sjukdomar
till exempel ryggmärgsbråck eller CP skada.

•

Neurologiska sjukdomar
till exempel MS, Parkinsons sjukdom, ALS, Epilepsi.

•

Reumatologiska sjukdomar
till exempel Reumatoid Artrit, Psoriasisartrit Mb Bechterew.

•

Förvärvade hjärnskador
till exempel Stroke, tumör, syrebristskador.

Från det att man fyllt 16 år och bor i Stockholms län kan man ha kontakt med vår
verksamhet. BOSSE's hemsida: www.bosse-kunskapscenter.se
Varmt välkommen! Har du några frågor, tveka inte att höra av dig!
Vänliga hälsningar
Patrik och alla på BOSSE

Funktionskläder från Sitting Feathers
10% rabatt på Sitting Feather funktionskläder för dig med funktionsvariation!
Ange rabattkod: Livihop.
Sitting feathers skapar funktionskläder för alla säsonger, höst och vår, varma
sommardagar och bistert vinterklimat.
Sitting Feather AB tillverkar snygga och praktiska kläder för rullstolsburna och
personer med olika typer av funktionsvariation. Vår målsättning är att tillhandahålla
snygga och praktiska kläder till en kundgrupp som kan ha svårt att få sina behov
tillgodosedda i den vanliga konfektionen.
De har satsat mycket på byxor och ytterplagg som är lätta att ta av och på. En annan
mycket populär produkt är vår pyjamas som används som vid inkontinens för de som
gärna tar av sig inkontinenshjälpmedlet.
Det ska vara enkelt att vara aktiv.

Produktion och huvudkontor har vi i Åsele i Södra Lappland, omgiven av skogar, sjöar
och berg – en vildmark som inspirerar!
Väljer du kläder från Sitting Feather får du kläder med högkvalité och bekvämlighet. Läs
mer om deras produkter och plagg här: www.sittingfeather.se

IFA Rådsmöte och Debattforum 6 och 7 maj

Vill du veta mer framtidens personliga assistans och hur kommer den personliga
assistansen att utvecklas?
Temat för vårens digitala konferens är Framtidens personliga assistans. Vilka
förändringar behöver den personliga assistansen för att allt ska fungera optimalt? Hur
ser det ut idag och vad händer framåt?
Få ut maximalt av konferensen genom att delta båda dagarna eller välj den dag som
passar dig bäst.
Skynda dig att anmäla dig! Här kommer programmet för den 6 maj:
Ur programmet: IfA Rådsmöte 6 maj kl 9.30 - 16.00 (incheckning från kl 9)
•

Kriminaliteten mot den personliga assistansen - nu sätter vi stopp! (Polisen
mfl)

•

Vilka etiska dilemman finns kopplade till den tekniska utvecklingen? (SMER)

•

Gode män och förvaltare, Ställföreträdarutredningens förslag (Anna Skytte
Spånberg)

•

FUBs rapport om ställföreträdarskap (Julia Henriksson, förbundsjurist FUB)

•

Kommunikation och det strategiska lyssnandet (Mats Heide, Lunds
Universitet)

•

Kampanj för rimliga villkor (Fremia)

•

Synka Talkshow - dilemman i praktiken (IfA)

Hemsida: www.intressegruppen.info.

Covid - 19

Information om vaccin har gått ut per brev till Livihops berörda kunder och personliga
assistenter och vaccinering är i full gång, dock är det olika i olika regioner så har du
några frågor om när de kommer att vaccinera i din region, kontakta din närmaste chef
eller logga in på www.1177.se
Det är statens uppgift att tillhandahålla och säkerställa vaccinering och Livihopgruppen
fortsätter att följa FHM:s rekommendationer, för mer information
se: www.folkhalsomyndigheten.se
Här är några av de råd /ståd som de går ut med:
•

Umgås bara i en mindre krets

•

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

•

Res säkert

•

Undvik kollektivtrafik där det inte går att boka plats

•

Undvik trängsels i handeln

•

Om ensamhet:

Just nu behöver vi undvika många sociala sammanhang där vi träffar andra människor.
Det här kan göra att man känner sig ensam. Nära relationer och möten i vardagen är
viktiga för att må bra.
Vi är alla olika. En del personer uppskattar att vara för sig själva. Andra känner sig
ensamma, oavsett om man bor själv eller är omgiven av ett socialt nätverk. Det kan
skapa känslor av stress och oro.

Försök att hitta lösningar som passar dig. Om du träffar andra personer än de som ingår
i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra och i första hand umgås
utomhus. Tänk på att följa de rekommendationer som kommer från myndigheterna för
att minska risken för sjukdom och smittspridning. Använd gärna digitala möjligheter eller
telefon för att hålla kontakt med dina vänner. Om du har en bekant som du tror kan
känna sig ensam, kan ett samtal, brev eller ett meddelande göra stor skillnad. Även
videosamtal och digitala möten är också ett sätt att mötas.
Om du eller någon bekant känner sig ensam, det finns tips och stöd att få via stödlinjer,
telefonjourer (1177) och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam
(Mind).
Kontakta din kundansvarig för hjälp och information. Vi finns här för dig för att stötta och
lyssna.

Ekonomi/ Lön
För att förenkla ärenden beträffande lön
har löneavdelningen tagit fram
nedanstående emailadress för
Livihop: lon.livihop@livihopgruppen.se
Till alla assistenter! Kom ihåg att ni
behöver klarmarkera era tidrapporter den
sista varje månad så att ni får er lön i tid
månaden därpå. Utlägg utbetalas en
gång per månad i samband med
löneutbetalning. Utlägg ska vara din
kundansvarig tillhanda senast den 5:e i
varje månad.

Tack för att ni tagit del av vårt
nyhetsbrev! Vi önskar er en fin Valborg
och en härlig vår.
Ta hand om varandra och var rädda om
er.
Vänliga hälsningar,
Team Livihop

Besök oss på www.livihop.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

