”Jag vill kunna
vara aktiv”
Johan Eklund, kund

Johan Eklund gillar att hålla igång och att
ha mycket att göra. Rehabassistans passar
honom därför perfekt.
– Assistenterna är jätteviktiga för att jag
ska kunna vara aktiv och de uppmuntrar
allt jag vill göra.
Johan har suttit i rullstol sedan 1999,
då han krockade med en älg. Då hade han
själv jobbat som personlig assistent i sex års
tid.
– Jag visste alltså rätt bra vad det handlade
om, men fick ändå en helt ny syn när jag
hamnade på den här sidan. Jag insåg att
jag nog gjort en del fel som assistent.
Johan har haft kontakt med grundarna av
Rehabassistans sedan lång tid tillbaka.
– När jag hörde att de skulle starta

Rehabassistans visste jag direkt att jag ville
byta.
Idag använder han sina erfarenheter för
att utbilda och informera yrkesgrupper som
kommer i kontakt med funktionsnedsatta
i sitt arbete.
Uppdragen har mycket stor spännvidd.
– Jag coachar till exempel studenterna på
Mittuniversitetets industridesignprogram
och ger idéer om hur deras design kan förändras för att fungera bättre för funktionshindrade. Och på sjuksköterskeutbildningen har jag haft föredrag årligen i tio års tid
och där berättar jag för blivande vårdpersonal hur det var under min sjukhusvistelse,
hur det funkade och hur tiden som patient
var.

Han provar också produkter åt olika företag
som vill ha synpunkter på hur exempelvis
förpackningar fungerar för funktionshindrade.
På fritiden ser Johan också till att vara
aktiv och göra saker. Vardagsbilen rullar
omkring 2000 mil per år, men när vädret är
fint, vägarna är torra och Johan vill sätta
lite extra guldkant på tillvaron så tar han
gärna några mil med pärlan – en Porsche
928 GTS av 1994 års modell.
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Så här blir du kund hos oss!

Vår grundfilosofi är att alla är värda ett bra liv oavsett
funktionshinder. Rehabassistans vill ge dig en assistans som
utgår från just dina behov och önskemål. Ansöker du om
assistans för första gången eller vill byta utförare så hjälper
vi dig med alla kontakter med Försäkringskassan och andra
myndigheter. Kontakta Malin Edgren på 0611-221 01
eller info@rehabassistans.se
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