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Uppskattad satsning på aktiviteter

Comeback för  
skriften Omtanken



i smaken, säger Åse Granell, som är kund-  
och personalansvarig.

I den aktivitetsplanen finns bland annat 
Halloweenfest, julpyssel med bakning, hockey- 
besök i Leksand, mellokväll, bingokväll och 
mycket mer.

Dessutom finns långt gångna planer på att 
starta Omtankens fritidsförening som ska lyfta 
trivseln och aktiviteterna till en högre nivå.

– Alla kunder, med sina assistenter, kom-
mer att få inbjudan till både medlemskap  
i föreningen och till aktiviteterna, säger  
Åse Granell.

Spänning och stämning på hockeykvällen.

 Glädje och gemenskap på höstfesten.

et har varit en alltför lång tid av  
social paus och ofrivillig pandemi- 
isolering. Därför var det så många 
glada miner när Omtanken bjöd 

in till höstfest, med mat, sång, musik och lite 
frågesport. En stund för återträff. Detta följdes 
veckan efter av en hockeykväll som följs upp 
av fler aktiviteter.

– Vi har gjort en aktivitetsplan för hösten, 
vintern och våren med brett innehåll som 
förhoppningsvis faller så många som möjligt  

Aktiviteter av olika slag har stor betydelse inom Omtankens verksamhet.
 – Det ska vara roligt att tillhöra Omtanken och vi vill bidra till att sprida  
glädje. Därför är det så kul att vi äntligen kan träffas efter pandemin och  
ha skoj tillsammans, säger Sofie Åkesson, VD för Omtanken.

Nu lyfter Omtankens 
aktiviteter

D

Det har varit en jobbig 
pandemi som präglats av 
oro, ovisshet, rädsla och 
isolering. En tid som blivit 
en utmaning för många i 
samhället – även för oss 
inom Omtanken.

Därför är det med stor 
glädje vi nu kan göra ett 
omtag inom vår verksam-
het i samband med att 
pandemin avtar och fram-
tidstron återvänder.

Inledningen av hösten har präglats 
av många framtidsplaner som 
utvecklar vår assistansverksamhet.

Ett exempel är denna skrift 
”Omtanken” som nu gör comeback  
efter flera års paus. Vi har fått signal- 
er om att det skulle vara trevligt att 
åter ge ut denna skriftliga informa- 
tion om vad som händer i vår värld 
av assistans. Därför är det extra 
roligt med denna comeback, vilket 
är ett led i vår investering att för-
stärka vår organisation med Anders 
Hansson som kommunikatör.

Extra lyssning
I samband med pandemin har vi 
fått tillfälle att mer gå på djupet när 
det gäller att verkligen lyssna på de 
behov och önskemål som finns hos 
våra kunder och assistenter.

Vi har åter fått bekräftat hur 
viktigt det är att kunna se, lyssna 
och möta. Många vill träffa oss på 
kontoret och vi vill träffa er. 

Därför känns det extra bra att 
pandemin har börjat avta och vi 
får bli ännu bättre på att erbjuda 
bra assistans enligt den familjära 
känsla som Omtanken står för. 

Det ska också vara roligt i 
vardagen att vara en del av Om- 
tanken. Därför är det så bra att 
vi kan återuppta våra aktiviteter. 
Hittills har uppslutningen på 
höstens aktiviteter varit bra, vilket 
är ett bevis på att det finns ett stort 
behov av socialt umgänge som vi 
ska svara upp mot.

Mer om detta i framtiden.
Till sist vill jag uppmana er att 
besöka vår nygamla uppfräscha-

de lokal i Falun. I detta 
nummer av Omtanken 
kan ni läsa vad som 
kommer att hända där. 

Vi har fått
möjlighet
att lyssna

Sofie Åkesson
VD Omtanken assistans

”Vi vill bidra till 
 att skapa glädje” 



Madeleine Lager gör tummen upp.

fjol fick Omtanken arrangera  
en pandemivariant av julfesten. 

 Men i år återkommer den 
populära julfesten som vanligt. 

Den 3 december blir det julbord på Galaxen i 
Borlänge, med uppträdande av Revyresan och 
massor med umgänge, trivsel och naturligtvis 
utdelning av Luvnissarna, som är ett måste i 
det här sammanhanget.

– I år blir det två nya modeller, säger Anders 
Löfgren, som sedan blir ombedd att inte av-
slöja motiven eftersom lite spänning ska det få 
vara för Omtankens julfestdeltagare, som får 
ett av dessa motiv.

Luvnissarna och Omtanken har en unik 
parallell historia. Formgivaren Elaine Westh 
presenterade sin första Luvnisse 1993-94.  
Omtanken grundades 1994 och sedan slutet  
av 1990-talet har Omtanken beställt Luv- 
nissen som julklapp i samband med julfesterna. 
Totalt har det gjorts ett 80-tal modeller.

Anders Löfgren berättar att arbetet med att 
skapa kommande modell börjar i november, 
året innan den aktuella Luvnissen släpps. 
Elaine Westh är fortfarande formgivare.

– Vi gör fint här i Falun med målsättningen att 
inom kort kunna erbjuda våra kunder, assi- 
stenter och anhöriga trevliga aktiviteter i en 
uppfräschad lokal, säger Anders Ragnarsson, 
kund- och personalansvarig på Omtanken.

Detta är en, för Omtanken, klassisk lokal, 
som för flera år sedan införskaffades med 
avsikt att öka möjligheterna för kunder och 
assistenter att kunna träffas och umgås.

– När vi nu blir klara med renoveringen ska 
det bli ännu trevligare att komma hit för att 
umgås, pyssla, kanske läsa ett magasin, eller 
ha film- och hockeykvällar, säger Omtankens 
personaladministratör Madeleine Lager. 

Nyhet
En viktig nyhet är att även tjänstemännen 
kommer att tillbringa mer tid i den här 
lokalen.

– På torsdagar kommer det att vara en eller 
flera tjänstemän som förlägger sina arbets-

Han ska lyfta kommunikations- 
arbetet och arbeta för goda relationer 
med kunder, samt vara drivande när det 
gäller att genomföra aktiviteter.

Anders Hansson har flera års 
erfarenhet av personlig assistans, bland 
annat genom sina två pojkar som båda 
har Angelmans syndrom. Han har 
bland annat skrivit två böcker om livet 
med sina pojkar.

Anders Hansson har genom åren 
skaffat sig stor erfarenhet av kommu-
nikations- och marknadsarbete. Den 
kunskapen ska nu Omtanken Assistans 
dra nytta av.

Tanken är också att Anders Hansson 
ska besöka kunder för fika och trevligt 
umgänge.

– Genom detta vill vi stärka vårt 
arbete att Omtanken Assistans ska 
vara ett attraktivt, trevligt och familjärt 
assistansbolag som alltid värnar om 
assistansen, säger Omtankens VD Sofie 
Åkesson.

Själv tillägger Anders Hansson:
– Tveka inte att kontakta mig om ni 

vill att vi lyfter fram någon spännande 
person eller annan del av verksamheten.

Här kan du få veta mer om 
människor och verksamhet inom 
Omtankens assistansvärld: 

Ny hemsida
I september släpptes nya moderna 
hemsidan: omtankenassistans.se

Ny podd
En ny podd som heter Omtanken 
möter… En podd där olika profiler 
samtalar med representanter från 
Omtanken om assistans i samhället 
och vi får veta mer om gästens 
egen verksamhet.

Skriften Omtanken
En skrift som beskriver verksam-
heten samt presenterar spännande 
personer och händelser.

Facebook, Instagram, Youtube
Omtanken ska medverka i 
dessa sociala medier. Här ska 
Omtanken synas, attrahera 
och skapa intresse.

I januari inleder Nittsjös produktionschef,  
Robert Löfgren, arbetet med att göra formar 
och prototyper av kommande Luvnissar, 
därefter börjar den stora massproduktionen 
så att allt ska hinna bli klart till bland annat 
Omtankens julfest.

platser dit. Det är ett försök att vara närmare 
våra kunder som bland annat finns i Falun. 
Samtidigt är det viktigt att kunderna känner 
att de kan komma och använda lokalerna när 
de själva vill, säger Anders Ragnarsson.

Se bilden här intill: Här tillverkas Luvnissarna, från Nittsjö, som är ett  
så populärt inslag på Omtankens julfest.
 – Vi ligger bra till i produktionen och kommer att hinna leverera i tid, 
lovar Anders Löfgren, som är VD på Nittsjö Keramik.

Omtanken har renoverat och lyft sin lokal i Falun (Hälsinggårdsvägen 
16 A). Under september och oktober har Omtankens tjänstemän städat, 
målat, renoverat och möblerat om i de olika rummen.

Här tillverkas Luvnissarna  
inför Omtankens julfest

Välkommen till Omtankens 
nyrenoverade lokal i Falun

Omtanken utvecklar kom-
munikations- och marknads-
arbetet. Därför har organisa- 
tionen fått förstärkning av 
Anders Hansson.

Så stärker Omtanken  
kommunikationen

I

Formar och prototyper av Luvnissar inför 
Omtankens julfest.
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Fakta om Omtankens  
informationskanaler

Anders Hansson
Kommunikatör



B PORTO
BETALT

SVERIGE

ia Andersson har alltid arbetat 
med att hjälpa andra människor. 
Hon har bland annat arbetat  
på gruppbostäder, korttids- 

boende, som elevassistent och som person- 
lig assistent.

– Jag är en person som hela tiden vill hjälpa 
andra som behöver stöd, säger hon.

Pia var 15 år när lillasyster Malin föddes. 
Det kändes naturligt för Pia att ta hand om sin 
syster som har Downs syndrom, autism och 
andra utmaningar.

– Då visste vi inte så mycket om utveck-
lingsstörda personer, men i Malins fall gjorde 
vi instinktivt rätt. Relationen med och hjälpen 
till henne blev logisk, säger Pia.

  
Mesta assistenten
LSS-reformen kom 1994 och Omtanken grunda- 
des samma år av Anne Bohman.

Två år senare bestämde Malins mamma 
att dottern skulle bli kund i Omtanken. Där 
jobbade Pia redan som vikarie med personlig 
assistans. Hon blev därefter assistent åt sin 
syster. Sedan dess har Pia varit kvar och är 
därmed den personliga assistent som jobbat 
längst inom företaget.

– Det är jag mycket glad över. Jag har  
alltid trivts med att jobba i det här företaget, 
säger hon.

Råd till assistenter
Under alla år inom Omtanken har Pia Anders-
son sett många personliga assistenter komma 
och gå. Därför är det naturligt att fråga henne 
vad som utmärker en bra personlig assistent:

– Det är viktigt att tycka om de människor 
man ska jobba med och vara intresserad  
av dem. Behandla personer med funktions-
nedsättning på samma sätt som du själv  
ville bli behandlad om du vore i den situa- 
tionen. Personkemin är viktig eftersom ni  
ska arbeta tillsammans.

Året är 1996. Verksamheten inom Omtanken börjar ta form. Då blir  
Malin kund på Omtanken och med henne följer systern Pia Andersson  
som personlig assistent. Sedan dess har Pia skaffat sig massor av erfaren-
heter som assistent och anhörig. Något hon nu delar med sig av i podden 
”Omtanken möter… Men redan här berättar hon hur det var under Om- 
tankens tidigare år och ger tips på hur man blir en bra personlig assistent. 

Pia berättar om Omtankens 
assistans igår och idag

P

Omtanken Assistans
Gyllehemsvägen 29, 784 37 Borlänge
Tel: 0240-155 66

www.omtankenassistans.se

Skriften Omtanken ges ut regelbundet av Omtanken Assistans med syfte att 
skildra verksamheten och företagets assistans i samhället. Mottagare är kunder, 
assistenter, medarbetare och andra som är intresserade av Omtanken Assistans.

Redaktör: Anders Hansson, telefon 070-000 98 97
Tips på inslag kan skickas till e-post: hansson@omtankenassistans.se
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Pia Andersson är den assistent som 
jobbat längst inom Omtanken. Här delger 
hon sina erfarenheter och ger råd till 
blivande personliga assistenter.

Fakta/Pia Andersson
Gör: Personlig assistent
Bor: Borlänge
Ålder: 59
Familj: Maken Conny, egen dotter  
samt två bonusbarn.
Fritidssysselsättning: Vara ute med 
husbilen.

Lyssna på Pias berättelse
I vår nya podd, som heter Omtanken möter, 
berättar Pia Andersson hur det var att få 
en syster med funktionsnedsättning, hur 
det var att arbeta som assistent under  
Omtankens första år och om Anne Bohman, 
som är grundare av Omtanken. Lyssna på 
Pias berättelse.

Lyssna här: www.omtankenassistans.se
(under poddar)

AVSNITT 1

Från IS-fånge till 
personlig assistent
Avsnitt 2 av podden Omtanken möter är 
omtumlande och oförglömlig. Där berättar 
Aboud Alkhaluf om hur han gick från att 
vara fånge och misshandlad av terrororga- 
nisationen IS i Syrien och sedan fly drama-
tiskt över Medelhavet till att bli personlig 
assistent i Omtanken och älska livet. 

Lyssna här: www.omtankenassistans.se
(under poddar)

AVSNITT 2

– och ger goda assistansråd


