
Humana har ett Instagramkonto där olika personer ansvarar för en 
vecka var. Vill du också dela med dig av din vardag på Humana? 
Skriv till marknad.assistans@humana.se

Håll i Humanas instagramkonto i en vecka!
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Humanas chefsjurist 
kommenterar den nya 
assistansutredningen



Inget är riktigt sig likt nu när covid-19 skapar oro runt om i 
världen. I otrygga tider är jag extra glad att vi under lång tid 
har arbetat med vår värdegrund och säkerställt en kvalitativ 
assistans. En trygghet att falla tillbaka till i tuffa tider när det 
görs fantastiska hjälteinsatser runt om i vår verksamhet.
Ett besked som stärker oss extra inför framtiden är vår 
medarbetarundersökning som visar att vi är bättre än 
nånsin. Bättre vill vi bli! Nu lägger vi extra fokus på 
arbetsmiljö och trygghet i arbetet samtidigt som vi vill 
förenkla administrationen. Apropå trygghet och kvalité 
där mycket handlar om kunskap, vill jag slå ett slag för 
vår utbildningsplattform Humana Academy där du kan 
vidareutbilda dig i en rad intressanta utbildningar. 

Vi får inte glömma viktiga frågor som att antalet  
assistansberättigade tyvärr fortsätter att minska.
Utvecklingen av schablonbeloppet sätter förutsättningar för 
så många viktiga parametrar i verksamheten. Vi försöker 
påverka dels på egen hand men också tillsammans med 
Vårdföretagarna. För att förbättra möjligheten inom 
personlig assistans lämnade vi in remissvar på den viktiga 
utredningen från regeringen rörande yrket personlig 
assistent. Jag är hoppfull och övertygad om att våra politiker 
med tiden kommer inse vilken fin och kostnadseffektiv reform 
personlig assistans är. På Humana står vi fast vid att alla har 
rätt till ett bra liv.

                             
Andreas Westlund 
Vd och affärsområdeschef Personlig Assistans 

Årliga schablonbeloppets ökningar är för 
låga, vilket riskerar kvalitén och löne-
utvecklingen.

Att Nöjd Medarbetar Index påvisar ännu nöjdare 
medarbetare. Det skapar trygghet och möjlighet till ett 
bra liv för våra kunder. 

Tillsammans med  
en stark värdegrund 

Humana Assistans | Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm

Andreas spanar

Den 1 november 2019 blev vissa hjälpmoment kring andning 
grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Nu 
har riksdagen beslutat om ytterligare en lagändring som träder 
ikraft den 1 juli 2020. Den nya lagen innebär att all hjälp med 
andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov 
som ger rätt till personlig assistans. Det ska inte heller göras något 
avdrag för normalt föräldraansvar för dessa hjälpbehov.

Regeringen har även beslutat att tillsätta ytterligare en 
utredning om personlig assistans
Den här utredningen heter ”S 2020:01 Utredningen stärkt  
assistans”. Namnet inger förstås förhoppningar. Stärkt assistans är 
ju något som vi har argumenterat för under lång tid. Av direktiven 
framgår dock att man inte heller den här gången avser att ta 
ett helhetsgrepp kring den personliga assistansen. Utredningen 
ska titta på egenvård och hälso- och sjukvård, tillsyn och 
föräldraansvar. Det är förstås tre viktiga områden, 

Humana jobbar ständigt med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för din och allas säkerhet. 

Humana har skyddsutrustning, rutiner och utbildningar för att 
arbeta förebyggande och under en eventuell smitta av covid-19.  
De viktigaste delarna, hur basalt det än kan låta, är att du sköter 
din handhygien och ofta tvättar händerna med tvål. Tvålen löser 
upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. 
Handsprit fungerar också bra såklart, men är svårare att få tag i.

Håll koll på aktuell information i nyhetsbrev från oss och spara 
informationssidan som ett bokmärke i din internetläsare för  
att enkelt kunna ta del av uppdaterad information.

www.humana.se/personlig-assistans/coronavirus

Under hösten lanserar Humana ett nytt journal- 
och schemasystem. FAST ersätter Humanakoll.

FAST är ett system anpassat för personlig assistans med 
möjlighet till föra social dokumentation, läsa rutiner och 
tidrapportera, allt detta i mobilen. Humanakoll och Navision 
som vi har idag kommer vi därför sluta använda under hösten. 
Dina personliga assistenter kommer att arbeta i FAST och ett 
nytt intranät till hösten. Vi kommer också lägga ut utbildningar 
gällande FAST i Humana Academy. 

Du som kund kommer också kunna logga in i FAST och se 
schema, social dokumentation, genomförandeplan och 
kontaktuppgifter till de som arbetar hos dig. Mer information 
kommer till dig i höst.

Ännu en statlig offentlig utredning om personlig assistans

Det senaste om corona FAST ersätter Humanakoll

men det är ett problem att den personliga assistansen hela 
tiden utreds och lagstiftas utifrån separata delar. Risken är 
överhängande att de luckor i insatsen som praxis har skapat 
visserligen täpps till med ny lag men att 
man samtidigt skapar nya luckor. 
Det är förstås positivt att det 
steg för steg tas beslut och 
utredningsinitiativ i syfte 
att återskapa några av de 
rättigheter som myndighets- 
och domstolspraxis tagit bort.
Vi följer lagstiftnings- och 
utredningsarbetet nära och 
ingår även i referensgrupper 
och nätverk där vi 
fortsätter att lyfta 
assistansen utifrån ett 
helhetsperspektiv. Josefin Mikaelsson, Humanas chefsjurist
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Tipsa om oss!
Berätta gärna för  

vänner och bekanta om du  
är nöjd med Humana Assistans.  

Vi kan ta emot fler kunder. 

Omvärldsbevakning



Humana HälsaUtveckling
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Vi är stolta över att vår medarbetarundersökning även 
i år visar tydligt att merparten av våra personliga 
assistenter är nöjda med sitt arbete och känner sig 
motiverade att gå till jobbet. 
 
Över femtusen personer valdes slumpmässigt ut för 
undersökningen. Det övergripande resultatet visar att 81 av 100 
är nöjda. Genom vår nationella satsning på nytt intranät och 
journalsystem för våra assistenter kommer vi öka delaktigheten 
ytterligare. 

Fortsatt nöjda kunder hos Humana
Varje år genomför vi även en kundundersökning för att få 
reda på vad våra kunder tycker om oss och för att hitta 
förbättringsmöjligheter i verksamheten.

Under mätperioden april–juni skickades en webbenkät ut till 
800 slumpmässigt utvalda kunder hos oss. Det övergripande 
måttet hos er i NKI (Nöjd Kund Index), ligger på 78 av 100 i år. 
Det tycker vi är värt att fira, eftersom vårt mål alltid är att våra 
kunder ska vara nöjda. 

De vanligaste orsakerna kunderna nämner när de beskriver 
varför de är nöjda är att de upplever oss som pålitliga, 
proffsiga, kunniga och hjälpsamma.. Även om vi naturligtvis är 
stolta över att våra kunder generellt är väldigt nöjda så vill vi 
alltid bli bättre. En annan kommentar vi har fått är bland annat 
att man önskar högre tillgänglighet till sin kund- och 
assistentansvarige. 

Vi hoppas att bland annat vår nya journalsystem Fast ska kunna 
hjälpa till med det. I grunden finns våra värderingar och vår 
kultur som genomsyrar allt vi gör. Vi är en lärande organisation 
och för att utvecklas är det avgörande att vi lyssnar på våra 
medarbetares och kunders tankar och idéer. Dina synpunkter är 
guld värda!

”Stort och stabilt företag,  
men som ändå har ett stort  
engagemang. Alltid professionella 
i sitt bemötande. Det går snabbt 
och lätt att få kontakt.” 
- Kund hos Humana

Att få vara med och springa ett lopp, interagera med 
djur, spela elhockey eller vara ute i naturen ger glädje. 
Vi gör därför en större satsning på området rörelse och 
välbefinnande som vi kallar för Humana Hälsa. Genom 
olika insatser vill vi uppmuntra till en bättre hälsa. 
Välmående betyder också psykisk hälsa, sammanhang och 
socialt nätverk. Visste du att 25 procent  skulle träna oftare 
om något peppade dem? 

Unga med funktionsvariationer rör på sig mindre än andra 
i samma ålder. Samtidigt som vissa har en stillasittande 
och passiv livsstil, tränar andra stenhårt och drömmer om 
Paralympics. Det är ibland för enkelt att bara skylla på en 
skada eller diagnos. Ofta är det brist på kunskap, resurser 
och delaktighet som brister. Viljan att röra på sig och leka 
är universell. Det kan vara stora grupper, en rädsla för 
diskriminering och för stora krav som sätter käppar i hjulet 
för den som vill idrotta. Även hur nära man bor anpassade 
aktiviteter och platser påverkar.

Familj, vänner, lärare och assistenter är jätteviktiga för att 
inspirera och stötta till rörelse visar forskningen*. Förutom 
drivkrafter som glädje och att vara vältränad är ett 
uppmuntrande nätverk och kunniga ledare en nyckel till att 
få unga att hålla kvar träningen. Hur tränar du?

På grund av 
covid-19 och 
Folkhälsomyndighetens 
restriktioner för fysiska 
evenemang kommer 
Blodomloppet i år att 
arrangeras på ett annat 
sätt än tidigare — på 
distans. 

Detta för att Blodomloppet 
fortsatt ska kunna sprida och 
uppmärksamma den livsviktiga 
blodgivningen och visionen 
”Ett hälsosammare Sverige där 
det aldrig råder brist på blod.” 
Konceptet från 1993 lever 
vidare.

Stolt nationell sponsor
Det känns viktigt att vara 
nationell sponsor till 
Blodomloppet och tillsammans 
lyfta de positiva effekter fysisk 
aktivitet har. 2021 arrangerar 
vi ett specialomlopp på flera 
platser i Sverige. Vi skapar en 
anpassad bana med tillgäng-
lighetsvärdar. Alla har rätt till 
ett bra liv — och en bra hälsa.

SÅ FUNKAR ÅRETS 
UPPLÄGG 

1
       Du anmäler dig eller ditt lag 
och får ett startpaket skickat 

hem till dig. Startpaketet 
innehåller årets tröja, 

nummerlapp och medalj.
 
2

Du deltar genom att gå, 
jogga eller springa 5 eller 10 
kilometer där det passar dig. 
Delta gärna i årets tröja och 

med nummerlapp på bröstet! 
Kanske vill du utmana dina 

vänner eller kollegor? 

3
Du får gärna dela en bild 

eller ett videoklipp till oss på 
marknad.assistans@humana.

se för att sprida glädje och 
uppmärksamma vikten av att 

ge blod.

Fina resultat i årets undersökningar Träning för livet Blodomloppet på distans

Humanas kund Niclas med assistent Sebastian. Killarna är överens om att en riktigt bra assistent är någon som inte märks, 
utan blir som en del av familjen.

På humana.se/humanahalsa kan du läsa en intervju om Tobii, göra ett träningspass med vår kund Lasse och inspireras av aktiva funkisar.

Vad har du på hjärtat? Vi vill veta! Har du förslag 
på förbättringar så kan du alltid mejla till oss på  
forbattringsbyran@humana.se.

VI KAN BLI BÄTTRE

* https://www.idrottsforskning.se



Foton av Elias Håkansson/Parasport Sverige

På Parasports Youtubekanal finns det massor av olika pass att ta.

Inställda pass, träning som flyttats till platser som är svåra att ta 
sig till eller helt enkelt isolering hemma. Coronapandemin har 
ibland gjort det rent omöjligt att få till den där viktiga träningen.

– Träning är dessutom en färskvara och det är lätt att tappa 
sina rutiner. Jag känner själv att det krävs lite inspiration när 
två av tre träningspass är inställda, säger Hanna Isaksson, 
projektledare på Parasport Sverige. 

Många personer med funktionsnedsättning tillhör dessutom 
riskgrupper och hamnar i hemmakarantän. Tidigt under våren 
fick Parasport Sverige signaler om att många idrottare hade 
svårt att få till sin träning. För att inspirera till fortsatt träning har 
man därför tagit fram initiativet Parapepp, en digital portal som 
gör det möjligt för alla att träna hemma utan utrustning. 

– Det är ett alternativ både för dem som tränar aktivt i dag och 
för dem som vill komma i gång med träningen, berättar Hanna 
Isaksson.

Projektet finansieras med medel från Radiohjälpen och under 
2020 kommer ett 40-tal filmer att spelas in och publiceras i 
Parasport Sveriges digitala kanaler. Passen består av allt från 
gympa och styrketräning till avslappning och mental coachning. 
Det är inte meningen att filmerna ska ersätta idrottsföreningar-
nas erbjudanden, utan de ska vara ett komplement för dem som 
har svårt att komma ut till gemensamma träningslokaler. 

 

Dansaren Felicia Sparrström, snowboardåkaren Sonja Elvstål eller elitidrottaren Fatmir Seremeti 
som tävlar i goalball. De är några som kan komma hem och träna med dig genom Parasport Sveriges 
digitala satsning Parapepp.

Peppa med Parasport

1
Börja där du bor. Så fort man ska ta sig någonstans 

längre bort kan det börja strula.

2
Börja i liten skala. Till exempel med fem minuter tre 

gånger i veckan och öka sedan på.

3
Ge det tid, ge inte upp.

4
Om du blir sjuk eller tappar träningen så gå bara på 

igen. Den bästa träningen är den som blir av.

5
Fyll på med bra energi, bra mat och till exempel 

peppiga låtar så att det blir inspirerande.

ÅSAS 5 BÄSTA TIPS FÖR 
FYSISK AKTIVITET
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VAD ÄR PARAPEPP?
Parapepp är digital träning som vänder 

sig till personer med rörelsenedsättning, 
synnedsättning och intellektuell 

funktionsnedsättning.

Det finns träningsfilmer för både barn, 
ungdomar och vuxna.

Det finns filmer med träningspass för 
rörlighet, styrka, kondition och mental hälsa.

Träningspassen läggs ut på Youtube och 
länkas från Parasport Sveriges hemsida 

www.parasport.nu/forbundet/
Projekt/ParaPepp

Hitta #Parapepp på sociala medier.

Träna online

Träning är viktigt för alla, men kanske ännu viktigare för den som 
har en funktionsnedsättning.
– Vi får inte till den där vanliga vardagsmotionen. Vi kan inte välja 
trapporna i stället för hissen och måste därför själva skapa den, 
säger Åsa Llinares Norlin som är ordförande i Parasport Sverige. 

Träningen kan vara avgörande för hur du mår och vad du orkar. 
Genom fysisk aktivitet kan en person med en funktionsnedsättning 
klara saker de annars inte klarar själva, förklarar hon. 

– Det kan underlätta din vardag; du behöver kanske inte längre 
hjälp att flytta dig från sängen. Att känna sig stark och duktig i den 
situation man befinner sig i är oerhört viktigt.

Åsa Llinares Norlin konstaterar att situationen har ställts på sin 
spets under coronapandemin, men att det samtidigt är viktigt att 
inte blunda för de praktiska svårigheter som hindrar personer med 
rörelsehinder från att träna. Färdtjänsten ska till exempel komma i 
tid, hitta till rätt adress och sedan är det inte alltid man får ta med 
sig sin utrustning. 

– En del handlar om vad vi kan göra utifrån vår 
funktionsnedsättning, men sedan finns det en annan del som 
handlar om vad stat och myndighet kan göra för att hela kedjan 
ska fungera, säger hon.

Parapepp ska inte ses som en lösning på problemen för att komma 
i fysisk aktivitet, utan ska vara en inspiration för att få fler i rörelse. 

– Alla vet hur viktigt det är att röra på sig, dessutom minskar 
det risken för att du bli ytterligare begränsad på grund av din 
funktionsnedsättning, säger Åsa Llinares Norlin.

 
 



Avsändare:
Humana Assistans marknadsavdelning
Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm

Avsändare: Humana Assistans marknadsavdelning, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm

Enkla träningstips att göra hemma
Ska du ta dig an Blodomloppet? Ibland behöver man boka ett lopp för att skapa 
motivationen för att träna. Alla kan ibland behöva lite pepp för att nå sina mål. På vår 
hemsida finns fler tips och inspiration!

#1 Växla tempo
Att växla tempo och köra fartlekar gör att du höjer din 
tröskel för mjölksyra, tröskeln som annars får dig att flåsa 
och tappa farten. Rulla eller spring snabbare under din 
promenad med stötar i taget för att bli mer uthållig.

Hur? Spring eller rulla snabbt i två minuter, därefter ännu 
snabbare i en minut. Vila med en stunds lugn promenad och 
upprepa fartleken igen. Du kan också cykla i olika hastighet 
om du har en motionscykel hemma.

#2 Spring på moln med stolthet
Dålig hållning tar mycket energi från kroppen, vilket du 
behöver spara för att hålla ut och springa längre sträckor. 
Träna på att hålla armbågarna nära kroppen för en mindre 
spänd överkropp och bättre andning.

Hur? För att komma igång med armarna på 
promenaderna, kan stavgång vara ett roligt och skonsamt 
alternativ. Löp som om du sprang på moln utan att trampa 
igenom dem. Tanken med visualiseringen är att inte trycka 
ned hälen, utan att springa lätt. Ser du det framför dig?

#3 Backar is king
Leta upp en backe och försök spring i högt tempo hela 
vägen upp. Det som går upp, måste senare komma ner. 
Gå halva vägen tillbaka och övergå sedan till att 
småjogga. Ta korta steg och luta dig något framåt för 
en skonsammare träning när du springer nedför backen. 
Oooch, så uppför backen igen!

Varför backträning? Backträning stärker låren om du 
springer, eller armarna om du rullar. Men även hjärtat och 
lungorna blir uthålligare. Du märker stor effekt rätt fort, 
vilket gör att du kommer i mål snabbare också.

 

#4 Spring tillsammans
Gruppträning är ett bra sätt att få träningen att bli av. 
Tillsammans i sällskap springer du längre än vad du kanske 
hade gjort ensam. Det är också bra att öva sig på att ha 
folk omkring sig när du springer, precis som om det är ett 
tävlingslopp. Testa att springa längst fram, i mitten och 
längst bak. Håll två meters avstånd till varandra. Det är kul 
att värma upp och stretcha ihop – tillsammans kan ni peppa 
varandra i vått och torrt!

Träna på egna villkor? För dig som inte trivs i folksam-
lingar, håll avstånd och ta alltid träningen i din egen takt.

#5 Tänk bort trötthet
Vad ska man egentligen tänka på när man börjar bli 
trött? Det finns några knep enligt forskarna. Två av dem är 
tankeövningen ”inåt och utåt”. Vi orkar ofta mer än vad vi 
tror. Vilket sätt fungerar för dig?

Att tänka ”inåt” innebär att du tänker intensivt. Du kan 
tänka ”jag springer till nästa lyktstolpe, jag är stark och 
pigg”. Tekniken handlar om att låta hjärnan vara aktiv och 
låta tiden gå. Genom att du håller hjärnan igång hinner 
du inte tänka på att du är trött, smart va? Att istället tänka 
”utåt” innebär att du hämtar stimulans utifrån. Kanske 
lyssnar du på musik, tittar runtomkring dig eller talar med 
en vän samtidigt. 

För att få fler yttre intryck hemma varför inte prova 
VR-glasögon eller hög musik?

Skapa egna vikter 
genom att fylla 

vattenflaskor med jord 
eller vatten!

En krycka kan bli
ett bra verktyg.

Var kreativ!


