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Jan
Larsson
–
Ålder: 55 år
Yrke: Personlig assistent
Utbildning: Verkstadsmekanisk
utbildning
Kommun: Sunne
Anställningstid: 10 år

Ping, pong, ping, pong.
Bordtennisbollen studsar från den ena spelaren till
den andra, fram och tillbaka, gång efter gång.
– Morgan är en hejare på pingis, vi kan komma upp i
både 60 och 80 slag, säger Jan Larsson.
Han är en av Morgans personliga assistenter och har
varit det i många år. Hans uppgift är att finnas till hands,
stötta och skapa en trygg och fungerande vardag med
bra aktiviteter.
Bordtennisbordet i källaren är en av de möjligheter
till sysselsättning och motion som finns i huset. På en
hylla intill ligger flera fågelholkar som Morgan och Jan
har snickrat tillsammans, och ibland arbetar de vid
vedklyven.
– Förutom mat, hygien och medicin kan vi göra i stort
sett vad vi vill.
Flera dagar innan han ska jobba kan Jan börja fundera
på vad Morgan skulle tycka vara roligt att göra den här
gången. Att det blir minst en promenad om dagen hör
till, men det finns oftast möjlighet att göra annat också. De kan åka och fiska om det är bra väder, eller göra
en utflykt.
Jan och de andra assistenterna jobbar ett dygn i taget
med sovande natt. Det betyder att de får sova, men ska
finnas till hands om det behövs.
Just det är en av de saker som han tycker kan vara en
nackdel. För han sover inte så bra de där nätterna, utan
han ligger beredd och är rädd att det ska hända något.
Han jobbar ungefär sju dygn i månaden. Arbetspasset
börjar på eftermiddagen och då brukar det inte bli så
mycket mer än en promenad, att laga middag och ta det
lugnt under kvällen. Men nästa dag hinner de göra andra saker innan arbetsdygnet är över, vilket är fördelen
med att jobba ett dygn i sträck.
– Gillar man att jobba med människor är det här ett bra
sätt, säger Jan Larsson, som inte vill byta tillbaka till sitt
verkstadsjobb.

