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Leva & Fungera-mässan 2013:
Assistansboken presenterar framtidens
assistans
Assistansboken Sverige AB kommer att stå för en av de stora nyheterna under
Leva & Fungera-mässan som slår upp portarna på Svenska Mässan i Göteborg
imorgon. I deras monter B05:10 kommer de att presentera ”framtidens
assistans”, nämligen kommunikationsverktyget Assistansboken som under
mässdagarna säljs med ett specialerbjudande: alla som tecknar sig på tolv
månader får en iPad 2 med Wifi och 3G (surfabonnemang ingår ej) per licens.
Emanuel Nyberg är en av de två grundarna som tidigare har jobbat som

personliga assistenter. Numera är han delägare och projektledare i företaget
som har fått mycket uppmärksamhet i såväl press som sociala medier och
inte minst bland personliga assistenter runt om i landet. Han tycker att det är
kul att kunna erbjuda en iPad 2 till alla som tecknar upp sig, för att
underlätta för arbetsgrupperna att komma igång med Assistansboken.
– I framtiden kommer alla assistansgrupper att använda sig av surfplattor
eller andra mobila enheter, men idag är det långt ifrån alla arbetsgrupper
som har en surfplatta. Jag har själv sett vilken skillnad det gör när jag
jobbade som personlig assistent. Surfplattor underlättar användandet av
Assistansboken, därför kör vi med ett erbjudande under mässan alla som
tecknar sig på tolv månader får en iPad 2 per licens.
Assistansboken är ett kommunikationsverktyg som bygger på att den
assistansberättigade kan projektleda sin personliga assistans över internet.
Verktyget fungerar på datorer, surfplattor och smartphones. Den
assistansberättigade bjuder in medlemmar till sin personliga Assistansbok
och bestämmer även vilka behörigheter dessa skall ha tillgång till. Idag har
kommunikationsverktyget även byggt in moduler som stödjer
schemaläggning och elektronisk signering till Försäkringskassan.
Emanuel Nyberg har märkt av det enorma intresset och ser Leva & Fungera
som ett sätt att visa upp sig så att folk själva kan titta på systemet live och
ställa frågor direkt till honom eller någon av de andra som står i montern.
– Det är första året vi är med på Leva & Fungera, trots det är intresset för vår
monter helt otroligt. När vi meddelade på Facebook att vi skulle komma blev
vi överösta med glada tillrop och frågor om när och var vi kommer att
presentera Assistansboken. Det känns som ännu en bekräftelse på det som
gjorde att vi startade företaget för snart två år sedan: framtidens assistans
består inte av dammiga pärmar, den består av smarta
kommunikationslösningar som underlättar för assistansanvändaren och
assistenterna.
Assistansbokens monter B05:10 ligger längs bortre kortsidan i mässalen.

Idén till kommunikationsverktyget Assistansboken presenterades av Emanuel

Nyberg och Joakim Österlund för första gången för ett antal affärscoacher och
rådgivare från Create Business Incubator Mälardalen AB sensommaren 2011.
De hade själva arbetat som personliga assistenter sedan 2008 och kände en
frustration över att så mycket föll mellan stolarna, att det behövdes en bättre
lösning än de dammiga pärmar som oftast används idag.
Idag har Assistansboken Sverige AB fyra heltidsanställda som arbetar med
projektledning och support samt ett antal konsulter som vidareutvecklar
verktyget.
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