”Flytten har blivit
ett stort lyft”

Joel Axberg, kund

Joel Axberg är en glad kille som älskar
musik, film och dans.
Under 2017 flyttade han till sin första
egna lägenhet, och stortrivs.
– Förändringar brukar vara jobbiga för
Joel, men det här har gått otroligt bra,
säger mamma Anna.
Ringer man på hemma hos Joel Axberg så
öppnar han själv dörren och hälsar välkommen. Han har själv varit med och valt färger och vissa inredningsdetaljer så det är
mycket gult och glada mönster i hallen.
Joel har Downs syndrom och även autism,
och han har varit kund hos Rehabassistans
sedan 2014, då han först beviljades assistans. Sedan han flyttade till den egna lägenheten har han alltid någon assistent hos sig,

från natt- och morgonrutiner över dagaktiviteten på Kreativa över fritidsaktiviteter
som bowling med IF Rycket och bio.
Det är ett stabilt arbetslag där flera av
assistenterna har varit med ända sedan
2014. Eftersom Joel inte pratar så mycket
så är det viktigt att assistenterna lär känna
honom ordentligt och lär sig att se vad han
tycker om och orkar.
Kontinuiteten har varit väldigt viktig för
tryggheten och har bidragit mycket till att
flytten till den egna lägenheten gick så smidigt, tycker Anna Axberg.
– Joel köper inte vem som helst och det kan
ta tid innan han accepterar en ny person så
det betyder mycket att vi har hittat assistenter som funkar så bra med Joel och att vi
har fått behålla dem.

Att Joel har bestämda uppfattningar om
vilka människor han trivs med och inte
innebär inte att assistenterna måste vara
på ett visst sätt. En är lugn, en annan är
sprallig, någon pysslar hemma och någon
gillar att gå ut och göra saker tillsammans
med Joel.
– För mig som förälder är det allra viktigaste att Joel trivs och mår bra, och Rehabassistans har fixat det mycket bra hela vägen.
Det går att ta upp allt och har vi några önskemål eller synpunkter så är svaret alltid
”vi löser det!”.

Joel Axberg
22
Familj: Mamma, pappa, lillebror David.
Bor: Lägenhet i centrala Härnösand
Gör: Kreativa daglig verksamhet, tränar
bowling med IF Rycket och badar/tränar i
varma rehabbassängen .
Ålder:

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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