Hej, välkommen
och kliv på!
ANN-KRISTIN,
LARS OCH
MORGAN
SUNDIN.

På Runvägen i Bollnäs, i en rymlig och trevlig
villa bor Ann-Kristin och Lars Sundin med sonen
Morgan och två av hans tre bröder.
FAMILJEN HAR ANPASSAT sitt liv efter
Morgans stora hjälpbehov.
Tack vare PASS-Team har de hittat en trygg
livsrytm som passar både dem själva och
Morgan.
En februarimorgon tar vi en kopp kaffe med
Morgan, Ann-Kristin och Lars. Vi sitter vid
det stora vita köksbordet, solen lyser utanför
fönstren och Morgan skrattar. Det gör han
ofta, han är en glad och positiv person. Hans
glädje smittar av sig.
– När vi går på stan med Morgan kommer
man inte många steg förrän någon stannar
och hejar på honom. Och han känner igen
alla, han har ett fantastiskt minne, säger Lars.
LARS ÄR MORGANS pappa och men också
hans assistent. Liksom Morgans mamma
Ann-Kristin arbetar han heltid med att stödja och hjälpa sin son i vardagen. De har båda
valt att vara hemma med sin son. Även en av
Morgans bröder jobbar lite som assistent åt
honom. Han har dessutom en extern assistent.
Det är mycket som ska stämma för att dagarna i Morgans liv ska klaffa.
– Visst kunde vi ha lämnat bort honom och
låtit andra ta hand om Morgan på dagarna.
Men det här är vårt val.
När PASS-Team startade för tjugo år sedan,
1997, var Morgan Sundin deras första brukare. Just den här dagen, tjugo år senare, har
Morgan flera aktiviteter under dagen, han ska

både simma och rida. Men först vill han gärna ta en sväng in till PASS-Teams kontor i Domargården, hälsa lite på administrationspersonalen och ta en kopp kaffe.
PASS-TEAM ÄR EN trygghet för hela familjen.
– Vi är alltid välkomna där, det känns som
om det är vår arbetsplats, säger både
Ann-Kristin och Lars.
– De är alltid så bra att ha att göra med och
vår samordnare Sara Johansson är toppen.
Hon hjälper till med så mycket.
Varje år arrangerar PASS-Team en sommarfest respektive julfest för sina anställda,
Ann-Kristin och Lars är naturligtvis med.
– Vi har alltid fått vara med, det är jättetrevligt.
Morgan fyllde trettio år förra året. Han behöver hjälp med det mesta i vardagen, från
personlig hygien till hjälp med att skära upp
maten på tallriken. Han måste alltid ha med
sig någon, inomhus går han med rullator,
längre sträckor utomhus åker han rullstol.
Sommartid har en elstol som är inställd på
långsam fart.
– Min moped, säger Morgan och skrattar.
Han kan aldrig lämnas ensam och som assistent får man följa med på olika upptåg.
Morgan åker gärna till Furuvik på konserter eller till Stockholm och tittar på fotboll.
Och han går på bandy förstås, hemma på
Sävstaås.
– Heja Bollnäs, säger Morgan.

Trygghet, förtroende och delaktighet
I den vackra Domargården i Bollnäs, med utsikt över älven, har PASS-Team sitt
kontor. De jubilerar i år. Med tjugo framgångsrika år bakom sig vill de ändå vara
ett steg före in i framtiden. Men honnörsorden kommer alltid att vara trygghet,
förtroende, delaktighet.
FÖR MARIANNE FORSLIN Persson som
grundade PASS-Team, var de orden verksamhetens fundament. Idag är det hennes son
Jens Persson som är verksamhetschef,
även om hon finns med i bakgrunden. Inte minst som rådgivare.
– Det handlar om att ha en generös människosyn, lyssna in och
ha rätt bemötande. Människor
måste forma sina liv själva, vi ska
ha respekt för alla individer, säger
Jens Persson.
Respekt för varje enskild
människas behov får aldrig bara
bli ord på ett papper. Därför är den

personliga assistentens yrke ett högst kvalificerat jobb. I den professionella hållningen
till den man assisterar ingår det förståelse för
den unika situationen. Ingen människa är
den andra lik, assistansbehovet skiljer sig.
Ibland är det egna initiativet ett måste, i
andra fall är assistenten en förlängd arm där
brukaren själv har initiativet.
Det är lika självklart som att brukare och
assistent kommer varandra väldigt nära. Det
är många delar som måste stämma och det
är viktigt att samma person eller personer
återkommer.
Idag har PASS-Team 47 brukares uppdrag.
De flesta finns i Bollnäs och södra Hälsing-

land, men uppdragen finns i hela landskapet.
Alla som jobbar som personliga assistenter
utgår från brukarens hem.
– Det är där de ska vara, ute i deras liv.
– Här på kontoret är vi åtta personer som
arbetar med administrationen. Men ute hos
våra brukare har vi över 300 personliga assistenter.
Det är betydelsefullt för Jens att arbeta i
Marianne Forslin Perssons anda. Att ständigt vara på tå, ha koll på myndigheter och
göra rätt för sig.
– Det är ett uppdrag att förvalta. Vi ska vara
professionella och pålitliga. Alltid ligga ett
steg före.

