Nyhetsbrev Juni
VD:ord
Kära kunder, medarbetare och vänner,
Äntligen är sommaren här och redan har
första halvåret passerat i rekordfart. Vi hoppas
att värmen som kommit är här för att stanna
några veckor så att vi får njuta av en
efterlängtad sommar tillsammans med andra
och vaccinerade.
För några veckor sen presenterades
utredningen för ”Stärkt rätt till personlig
assistans”, en efterlängtad sådan som i
korthet innebär:
•

Stärkt stöd till personer som
behöver både personlig assistans
och sjukvård

•

Förändrad syn på grundläggande
behov

•

Mer stöd till barn med
funktionsnedsättning

Genom utredningens förslag kommer fler
människor få rätt till en bättre assistans och en
enklare vardag.
Önskar er alla en fantastisk sommar!
Hälsningar
Nils

Månadens assistentgrupp
Ett Stort Grattis till Susanne Jokijärvi, Mierille Nshimirimana och Maria Lädekorpi på
Livihop i Skellefteå som är månadens personliga assistenter.
Här svarar de på några frågor:
Vad är det roligaste/ mest givande med jobbet? Det roligaste och mest givande är att
hjälpa en människa till ett så normalt liv som möjligt.
Hur är din relation till kunden? Vad skulle kunna stärka den? Relationen till kunden är
jättebra, det råder en sällsynt bra kemi i gruppen.
Hur ser en vanlig dag ut ute hos kund? En vanlig dag är ungefär som hemma, man gör
vardagssysslor och kunden hjälper till i den mån hon kan.

Vad skulle du säga till den som är intresserad av yrket personlig assistent? Prova, det
är det roligaste jobb som finns.
Hur kan man belysa jobbet ännu mer? Bättre löner och högre status.
Ett Stort Grattis igen till Mierille, Maria och Susanne. Livihop Skellefteå har gett dem en fin
present och tackat personligen för goda insatser. 😊

Unique Powers

Vi har träffat Anna Bergholtz och Yasmin Nilson på Unique Powers som arbetar för ett mer
inkluderat och hållbart samhälle.
Fakta om Unique Powers
Unique Powers är en samlad kraft med unika kompetenser och perspektiv. De hjälper företag
att bli mer inkluderande och hållbara och att skapa vinster som gynnar dig och alla andra. I

deras arbete fokuserar de på styrkorna med en funktionsnedsättning, och arbetar i positiv
anda med lösningar och inspiration.
Vill du dela din story med dem? Unique Powers letar hela tiden efter förebilder, kontakta dem
gärna. För dig som har en funktionsnedsättning kan de också hjälpa dig med individstärkande
coaching.
De har en egen blogg där de tar upp aktuella ämnen som funktionalitet, funktionsvariation,
funktionsnedsättning, inkludering och hållbarhet, här kan du läsa
mer: https://uniquepower.se/blogg/.

Livihop lånar ut Sulky till kund

Nu har vi ordnat med en Sulky till en av våra kunder i Norrköping. Så här beskriver hon den:
"Sulkyn hjälper kunden att få mer frihet och assistenterna kan hjälpa henne att vara ute i
skogen, då sulkyn är lättare att manövrera än rullstolen. Även när de skall ner till badplatsen
där en vanlig rullstol svårare att köra så är detta verkligen ett hjälpmedel.
Alla är så glada och tacksamma över att fått möjlighet till denna sulky".
Har du något hjälpmedel som du skulle vilja få låna under en tidsbestämd period? Livihop
samarbetar med olika hjälpmedelsleverantörer runt om i Sverige. Kontakta oss så ska vi kika
närmare på det.
Vänliga hälsningar,
Team Livihop

Aktiviteter i sommar
Vi kommer att ha Covid -19 anpassade aktiviteter i sommar, kontakta din kundansvarig eller
håll utkik i våra sociala medier för träffar i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Färjestaden,
Helsingborg, Falun, Sundsvall, Skellefteå och Örnsköldsvik. :)

Sveriges första extrema rullstolsexpedition

Anders på Will UT gör det omöjliga möjligt!
Den 24 juli går starten för Sveriges första rullstolsexpedition "Den långa vandringen".
Ett team på tio äventyrslystna personer med funktionsvariationer ska rulla den nio mil långa
Vasaloppsleden från Sälen till Mora i terrängrullstolar. Det finns platser kvar - häng på!
Initiativtagare är Anders Andrae som arbetar som "vandrare" och tar ut personer med
funktionsvariationer i naturen, härligt tycker vi!
Här kommer mer information om Anders på Will ut och Den långa vandringen:
Tio personer ska delta med sina terrängrullstolar längs Vasaloppsleden den 24-31 juli.
Tanken med vandringen är att umgås, dela erfarenheter och nya upplevelser efter en lång
isolering under pandemin. Projektet stöds av Naturvårdsverket och finansieras av Svensk
Friluftslivs projekt Luften är fri.
Expeditionen ska inspirera till ett samhälle där personer med funktionsvariationer tar för sig
mer och tar sig ut oftare. Tänk känslan när vi efter en veckas vandring rullar in
Vasaloppsmålet i Mora.”, säger Anders Andrae, grundare av Willut.
Är du intresserad av att följa med? Kontakta din kundansvarig eller Anders direkt
här: www.willut.se.
Unikt tillfälle att utforska innovativa mobilitetshjälpmedel
Kravet är att deltagarna har en terrängrullstol av modell X850 från Permobil eller liknande, det
vill säga en utomhusstol särskilt designad för att klara av robust och ojämnt underlag.
Fakta om Den långa vandringen
•

Vandringen äger rum den 24-31 juli med plats för tio personer (20 med
medföljare)

•

Sista dag för anmälan är 27 juni

•

Sträckan är uppdelad på sju etapper - 1,5 mil om dagen, 7 dagar i sträck

•

Övernattning sker i tält eller stuga

•

På övernattningsplatserna finns toaletter, både vanliga och handikappanpassade

•

Deltagarna följer stigar och grusvägar med skiftande underlag genom
skogsområden, tjärnar, sjöar och byar

•

Med på vandringen finns en servicetekniker (Permobil), en kock (Elles utemat),
och två vandringsledningsföljebilar. Omnia, Friluftsmat, Primus, Exotic Snacks
och Morakniv bidrar med produkter

•

Initiativtagare är Anders Andrae, med stöd av fil dr Johan Faskunger, expert inom
fysisk aktivitet, folkhälsoarbete, beteendeförändring och samhällsplanering

Vi önskar Anders mfl ett stort lycka till och vi håller utkik i medier för hur denna spännande
resa kommer att gå.:)

Minigolf i Uppsala

Här kommer lite bilder från Livhop Uppsalas event tillsammans med Uppsala Bangolfklubb
och parasport Uppsala.
På bilderna: Kundansvariga Marie Larsson, Stefan Illenius och Monika El Harbiti på Livihop i
Uppsala och Christine Palm (kommunikationschef) och Ludvig Palm (Livihop fan).
Vi kan varmt rekommendera anpassade mini- golf banor till de i rullstol, de tyckte att det var
jättekul att köra på bana och testa att svinga golfklubban, kanske svårare än vad man trodde
men en rolig aktivitet ute för alla. Äntligen har sommaren kommit och äntligen kan man träffas
mer igen.:)

Event i Falun

Tack till er alla som var med på Faluns tipspromenad med Nerf, ordlek och rolig kaffetermos
som serverade kaffe till alla deltagare vid Tiskens strandkant. :)
"Det var en kanoneftermiddag och ett fint godispris delades ut till vinnaren av tävlingen som
sponsrades av Hemmakväll"!
Här kommer lite fina bilder, notera den fiffiga ryggsäck - kaffetermosen! Med den kommer
Livihop tjejerna dela ut kaffe på stan i sommar - håll utkik! :-)

Utredningen om stärkt assistans skickad till
regeringen

Socialminister Lena Hallengren tog den 26 maj emot betänkandet ”Stärkt rätt till
personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och
tryggare sjukvårdande insatser” (SOU 2021:37).
Utredningen syftar till att stärka rätten till assistans för tillsyn och egenvård samt ökad
rättssäkerhet för barn. Utredningen lämnar förslag inom tre områden. För det första föreslås
förändringar i de så kallade grundläggande behoven. Dessa förändringar ger stärkt rätt till
personlig assistans för personer som bland annat till följd av de senaste årens
praxisförändringar inte kan få insatsen.

För det andra lägger utredningen förslag som syftar till ökad rättssäkerhet för barn vid
bedömningen av rätt till personlig assistans. Utredningen föreslår att nivån på det avdrag som
görs för föräldrars generella ansvar för sina barn ska fastställas. Utredningen föreslår också
att föräldrars generella ansvar smalnas av genom att vissa omfattande medicinska stödbehov
aldrig ska anses ingå i föräldraansvaret.
För det tredje föreslås regler för hälso- och sjukvården som tydliggör ansvaret vid vård av
personer med omfattande funktionsnedsättningar. Dessa personer får genom förslagen
möjlighet till ett sammanhållet stöd utan att förlora sin personliga assistans.
Här kan du läsa hela
utredningen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/utredningen-om-starktassistans-overlamnadebetankande/?fbclid=IwAR3QQDHDBmhUXl_R6cMG_Vy9upUqnTa4UzkhtQInZLfyfcWWGv8
P1UOsAIU

Nu lottar vi ut tre par valfria jeans från Lou Dehrots
kollektion på Gina Tricot!
Sitter du i rullstol och är sugen på att par nya jeans?
Var med i vår tävling! Det enda du behöver göra är
att svara på frågan: hur många lokalkontor har
Livihop?
Vi kommer att lotta ut tre par jeans, skicka in ditt
svar till christine.palm@livihopgruppen.se senast
den 25 juni (Midsommarafton).
Här kan du se
kollektionen: https://www.ginatricot.com/se/stories/lo
u-dehrot
Ange gärna vilken storlek och vilken modell du
föredrar så ska vi försöka att anpassa så gott går.
Stort Lycka till!

Jouren
Här kommer lite information om jouren
Hawzhin, Merja och Unni arbetar på jouren och är tillgängliga på jourtelefonen vardagar
mellan 17.00 -08.00 och helger dygnet runt.
De säger att "de samtal de oftast får in handlar om sjukluckor.
Ibland är det väldigt enkelt att lösa luckorna och ibland kan
det ta längre tid. Det är kul att komma i kontakt med alla
medarbetare, den fantastiska personalen. Alla som är ute
och jobbar i fältet och utför ett fantastiskt arbete. Vi
uppskattar de grupper där man märker att det är bra
samarbete, där man ställer upp för kunden och sina
kollegor i sista minuten".
Ett stort tack till jouren och för att ni gör ett sånt viktigt och bra jobb. Utan er är vi chanslösa.
Jouren når ni på vanliga numret 010 - 15 15 900.

Covid - 19
De flesta av Livihops kunder och
assistenter är redan vaccinerade mot
Covid - 19 och har ni några frågor om
detta är ni alltid välkomna att kontakta
oss alt logga in på www.1177.se för mer
information.
Vaccineringen är i full fart (nu födda efter
1986) runt om i hela Sverige och vi börjar
nu äntligen kunna blicka framåt.
Livihop fortsätter att följa FHM:s
rekommendationer. För mer information
se: www.folkhalsomyndigheten.se
Tillsammans mot ljusare tider. :)

Ekonomi/ Lön
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 varje fredag, en gång i
veckan. 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 Glad Midsommar och en
fin sommar.
Vänliga hälsningar,
Team Livihop

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

