
Kent Norberg har levt ett liv i högt tempo 

och med bilar som ett stående inslag. 

Nu jobbar han på Försäkringskassans 

kontor i Örnsköldsvik – och stortrivs!

– Jag hade aldrig ens tänkt tanken tidi-

gare, men nu känns det helt rätt.

Det första sommarjobbet för trettio år se-
dan var på en bogserbåt och sedan dess har 
yrkeslivet kretsat kring skogsmaskiner och 
budbilar och andra fordon. 
På fritiden handlade det också om motorer 
i alla former. Det började med moped och 
sedan blev jänkare och så småningom täv-
lingsbilar. Det blev större och större bilar. 
Tills det en dag small. 
2009 kraschade han med sin dragster.  

Bilen gick i tre delar och när Kent vaknade 
upp på sjukhuset så fick han beskedet att 
han hade brutit femte nackkotan och var 
förlamad. 
– Det var den hårdaste resan, att vakna upp 
och inse att jag inte skulle kunna gå igen. 
Från att leva i 200 blås till att vara säng-
liggande på sjukhus utan att röra sig i två 
månader.
Senare hamnade han under en period på 
rehabavdelningen i Härnösand. Han fick 
då kontakt med grundarna av Rehabassis-
tans och bestämde sig ganska snabbt för att 
prova dem.
– Det funkar jättebra. De problem som upp-
står brukar de lösa snabbt och smidigt.
Tre år efter olyckan fick han nog av att sitta 
stilla och började jobba på BAE Systems.

”Jag ville absolut  
   Jobba igen”

Kent Norberg, kund



Efter sex månaders praktik blev han erbju-
den jobb. 
– Jag skrev på så fort jag kunde, innan de 
hann ångra sig!
Sedan hösten 2016 är det dock Försäkrings-
kassan som gäller. 
En assistent är alltid med på jobbet för att 
hjälpa till med små men viktiga uppgifter 
som att lyfta pärmar och bläddra bland pap-
per – svåra moment för Kent som inte har 
så bra motorik i händerna efter olyckan. 

Kent Norberg

Ålder:  46 
Familj: Barnen Johan, 24, Viktoria, 21 och 
Filip 16 år. Ödlan Stan. 
Bor: Villa i Hörnett, Örnsköldsvik
Gör: Jobbar som administrativ resurs på 
Försäkringskassan i Örnsköldsvik

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

SÅ här Blir du kund hoS oSS!

härnÖSAnd 
Brunnshusgatan 19
871 32 Härnösand
0611-221 01

ÖrnSkÖldSVik  
Järnvägsgatan 3
891 31 Örnsköldsvik
0660-128 63

www.rehabassistans.seSE rEFErEnSEr PÅ VÅr WEBB!


