
Starten
1997

VH assistans grundas 
hemma vid köksbordet 

i Sundborn av 
Veronica Hedenmark.

VH assistans 
har funnits i 18 år, lika länge som 
personlig assistans funnits i Sverige.
Vi är numera ett rikstäckande företag 
med mer än 1.000 anställda, vi är 
fortfarande familjeägt och har som 
ett av få större assistansbolag inget 
ägande av riskkapitalister.

Vi som äger företaget lever med 
assistans, inte bara på jobbet utan 
även i privatlivet då vi tillsammans 
har erfarenhet av att vara mödrar till 

ett barn med funktionshinder, syster 
och assistansanvändare. Det gör att 
vi vet vilken utmaning det kan vara 
att leva med assistans i familjen.

För fyra år sedan bestämde vi oss 
för att tillsammans ta företaget 
VH assistans till nästa nivå. VD 
byttes ut, tillträdde gjorde Agnetha 
Wiklund-Helén, och numera är 
vi stolta över att vara det enda 
företaget inom personlig assistans 
som är ISO-certi� erat för samtliga 
internationella standarder.  Inom en 

bransch som är starkt ifrågasatt, är 
det viktigare än någonsin att arbeta 
med kvalitetsstyrning i alla delar.

Vår värdegrund är enkel och vi lever 
den varje dag; det är viktigt att känna 
gemenskap, och en tillhörighet, 
i vardagen, på våra kollon, våra 
aktiviteter och våra resor. 

Många känner sig ifrågasatta idag. 
För personer med funktionshinder 
blir det allt svårare att behålla eller få 
personlig assistans. Därför erbjuder 

vi hjälp att ansöka om och överklaga 
beslut om personlig assistans. 
Kontakta oss gärna för rådgivning 
gällande din livssituation. Vi hjälper 
också till med allt pappersarbete vid 
byte av assistansbolag.

För att möta det ökande behovet 
öppnar vi upp våra lokaler ytterligare, 
och håller vårt kontor öppet vardagar 
fram till kl 19.00 samt söndagsöppet 
mellan kl 12.00 och 16.00. Välkommen 
att boka tid på 090-14 29 29, prata 
med Maria eller Gabriella.
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VH assistans 
första kontor 

öppnar i Falun 

Verksamheten 
växer till 

Varberg och 
Göteborg

Nytt kontor 
i Varberg

Skidskola
2004

VH assistans vill visa att alla 
kan åka skidor och anordnar 
vår första skidskola i fjällen.

Nytt kontor 
i Göteborg

VH assistans 
öppnar i 
Lycksele

VH assistans 
öppnar i 

Stockholm

VH assistans 
öppnar i 

Umeå

Barnklubb
2008

VH kids startas, en klubb för 
barn med funktionshinder, 
deras syskon och kompisar.

Veronica blir 
ambassadör 
för kvinnligt 
företagande

Kompassrosen
2009

Veronica tilldelas Kompassrosen, 
H.M. Konungens eget 

stipendium för unga ledare.

Nytt kontor 
i Umeå 

Certi� erad assistans
2013

VH assistans blir det första 
assistansbolaget att ISO-certi� eras 
inom kvalité, miljö och arbetsmiljö.

LSS20
2014

LSS fyllde 20 år, vi 
anordnade seminarium i 

riksdagen, Almedalen och 
stor fest i Gyllene Salen.

Barnen i Riga
2012

Efter en stor insamling 
åker vi med två containrar 
hjälpmedel och kläder till 

barnhemmen i Riga

Assistans i familjen
Konferens

Lördag 7 november, Lycksele

Hur är det att leva med assistans i den 
egna familjen? Kom och lyssna till tre 
mammor med lång erfarenhet av personlig 

assistans, sett ur olika perspektiv.

Boka nu på
www.assistansifamiljen.se

VH assistans Julfest
Öppet hus

4 december kl.13:00, 
Vasag. 6, Umeå

Välkomna till VH assistans 
årliga julfest!

William
2015

Veronica blir mamma, följ 
henne och sonen William 
på assistansbloggen.se

Tillsammans med Anna 
Hallgren startar de två 
mammorna podcasten

hedenmarkhallgren.se

Veronica blir 
utsedd till 

årets kvinnliga 
stjärnskott av EY

Mångfaldspriset på 
kompetensgalan

Sveriges 
representant i 
Bryssel under 

SME-week

Framtiden

årliga julfest!

assistans.TV
2010

VH assistans startar branschens 
första webbTV-kanal
www.assistans.tv


