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Nu vänder vi debatten!
I skrivande stund läggs de sista pusselbitarna inför ”Assistansens dag” 
vilken går av stapeln den 4 juni. Assistansens dag är något som Vivida 
instiftat eftersom vi vill få igång en positiv debatt i media och bland 
politiker om assistansreformen i allmänhet och dess framtid i synner-
het. Genom att fira och lyfta fram de positiva effekterna av personlig 

assistans, tror och hoppas vi att vi kan göra just det!

Hur utbrett var fusket?
De senaste åren har alltför stort fokus 
riktats mot fuskare, personer och företag. 
Vem minns inte polisen i Halmstad som 
uttalade sig om att fusket inom assistans-
branschen uppgick till 2 miljarder kronor? 
Regeringen och Försäkringskassan hakade 
på och inledde ett antal utredningar och 
lagförslag för att komma till bukt med 
detta omfattande fusk. Det instiftades nya 
lagar och regler för att komma tillrätta 
med problemet. Ingen ställde sig frågan 
om fusket verkligen var så stort som man 
påstod eller om det var reglerna i sig som 
det var fel på. 

Regler efterföljs inte
Nu, några år senare och med, till viss 
del, facit i hand visar det sig att fusket 
var väsentligen mindre utbrett än man 
trott. Egentligen fuskas det inte mer i vår 
bransch än i någon annan bransch, privat 
som offentlig. Det är också intressant att 
de fuskare som har ställts inför rätta har 
gjorts så med stöd i de gamla reglerna. 
Det gick alltså att komma åt fusket med de 

Kontakta oss

gamla reglerna. Felet har varit att de gam-
la reglerna inte har efterlevts. Att då ska-
pa nya regler som inte heller kommer att 
efterlevas kommer knappast att innebära 
någon skillnad, annat än att politikerna 
kan slå sig för bröstet och påstå att de 
agerat kraftfullt.

Misstrodd reform
Kvar står vi med en reform som är genuint 
misstrodd av de flesta som inte vet något 
om den. Det gäller beslutsfattare, politi-
ker, journalister och framför allt, allmän-
heten.

Det ser tungt ut
Till viss del är detta rykte befogat. Den 
totala bristen på uppföljning av assis-
tansregelverket har lett till att lycksökare 
och fuskare har utnyttjat systemet. Men 
de utgör en bråkdel av helheten. Den 
absoluta majoriteten av brukare, an-
höriga eller anordnare är inte fuskare, 
men det är de som får bära oket av de 
dignande regelkraven som lagstiftaren 
lagt på oss. Det ironiska i sammanhanget 
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”Vi vill uppmärksamma allt det positiva 
med personlig assistans”

är att fuskarna inte lever efter det nya 
regelverket heller, så det enda som är 
skillnaden är att brukarna känner sig 
övervakade, misstänkliggjorda och an-
ordnarna kämpar med att överleva som 
ett resultat av alla ny regler. Därtill anser 
många politiker och tjänstemän sedan 
några år tillbaka att samhällskostnaden 
för personlig assistans inte är politiskt 
försvarbar. Som en konsekvens har den 
gamla och den nya regeringen gradvis 
sänkt ersättningen per timma i förhål-
lande till kostnadsökningarna. Allt detta 
håller sakta men säkert på att urvattna 
reformens intentioner och en möjlighet 
att leva som andra börjar blir svårare och 
svårare att uppnå. 

Det ser minst sagt tungt ut.

Assistanssens dag ska vända 
debatten
Därför vill Vivida uppmärksamma allt 
det positiva med personlig assistans 
för att få beslutsfattare, politiker, 
journalister och allmänheten att förstå 
hur viktig reformen är och få dem att 
förstå den skada de gör med sin blinda 
klåfingrighet. Har vi tur kommer andra 
att följa efter till nästa år med att sätta 
assistansens dag i fokus. Kanske kan 
vi skapa debatt om de viktiga sakerna 
i reformen –hur vi ska höja kvaliteten 
i assistansen och hur detta ska göras 
på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt 
sätt. 

Vi håller tummarna!



En av mina viktigaste uppgifter 
utanför det praktiska är att 
arbeta för god stämning.”



AV: MALIN BRAUER

Att vara arbetsledare innebär mycket administrativt arbete. Lösa 
bemanning, planera scheman och hålla personalmöten. Men 

det är också att vara en förebild, säga ifrån när något är fel och 
arbeta för att stämningen på arbetsplatsen ska vara god. Det 

handlar om att se gruppens individer och ta tillvara på kundens 
behov. Vardagen för Vividas arbetsledare ser olika ut, och vi har 
träffat två arbetsledare som berättat om sin vardag, och vad du 

som ny arbetsledare borde tänka på. 

”Du måste vara genuint 
intresserad av kunden”

Jimmy och Anna-Lena berättar om 
sin vardag som arbetsledare 

I 14 år har Anna-Lena arbetat hos 
samma kund
En av de personer som ska fungera som Vi-
vidas arbetsledare är Anna-Lena Österberg. 
Hon är 35 år gammal och bor i Örebro. 
När hon var 20 år började hon arbeta som 
personlig assistent och att hon trivs med 
sitt arbete råder det ingen tvekan om. I 14 
år har Anna-Lena arbetat hos den kund där 
hon började 2001. Hos Vivida har hon varit 
anställd sedan 2013.

Ett utvecklande uppdrag
I gruppen där Anna-Lena är arbetsledare är 
11 assistenter anställda, därför delar hon 
arbetsledarskapet med en annan person. 
– Att vara arbetsledare är utvecklande och 

man får tackla olika sorters utmaningar. Jag 
tycker det är väldigt roligt att samordna arbe-
tet, säger Anna-Lena.

Anna-Lena arbetar mycket med 
bemanning
I rollen som arbetsledare jobbar Anna-Lena 
med mycket samordning, särskilt kring be-
manning. I en stor grupp är det av förklarliga 
skäl mycket frånvaro på grund av exempelvis 
VAB, sjukdom och ledigheter. Det tar en hel 
del tid, men för det mesta fungerar det bra, 
tycker Anna-Lena.

Viktigt att arbeta för god stämning
- En av mina viktigaste arbetsuppgifter 
utanför det praktiska är att arbeta för god 
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ATT JOBBA SOM ARBETSLEDARE

En av mina viktigaste uppgifter 
utanför det praktiska är att 
arbeta för god stämning.
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stämning och informationsspridning i 
gruppen, säger Anna-Lena. I gruppen 
arbetar man med en informationsbok, 
där alla anställda skriver vad som händer 
kring kunden, och kan läsa vad kollegorna 
skrivit. Så att man alltid är uppdaterad om 
vad som händer. 

Trygghet och stabilitet
Arbetet och stämningen i gruppen går 
som för de flesta grupperna i vågor, men 
tryggheten och stabiliteten i gruppen är 
väl förankrad. 
– Vi har haft samma rutiner under en 
lång tid, eftersom vi jobbat tillsammans så 
länge, de flesta av oss. Det fungerar för 
det mesta riktigt bra, säger Anna-Lena. 

Undviker konflikter genom öppenhet
Anna-Lena arbetar aktivt med att försöka 
hålla en god stämning i gruppen, och tillsam-
mans pratar gruppen mycket om hur viktigt 
det är att vara öppna emot varandra. 
– Vi undviker större konflikter genom öppen-
het, och genom att ta saker med en gång 
slipper de ligga och bli större och större, 
menar Anna-Lena. 

”Det svåraste är att leva upp till förvänt-
ningarna”
Även om Anna-Lena trivs i rollen som ar-
betsledare säger hon att det såklart kan bli 
mycket ibland. 
– Det svåraste är nog den förväntan som 

” - Vi undviker större konflikter 
genom öppenhet, och genom 
att ta saker med en gång. 

Prata öppet med dina kollegor om stämningen på ar-
betsplatsen.

Var öppen och ärlig mot både kunden och dina kollegor.

Ta tag i problem direkt, vänta inte!

Anna-Lenas & Jimmys 
tips till dig som ny 
arbetsledare
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ligger på mig att lösa olika uppkomna 
situationer, det kan vara svårt att leva 
upp till de förväntningarna, säger hon.

Metodbok ger större mandat
– Tidigare har det också varit oklart vilka 
arbetsuppgifter som ingått i rollen som 
arbetsledare, och därför har det också 
varit svårt ibland att få mandat för det 
jag gjort, säger Anna-Lena. Hon tror 
däremot att det kommer förändras med 
den metodbok som kommer ges till alla 
de personer som ska fungera som ar-
betsledare på Vividas arbetsplatser runt 
om i landet.

Assistanschefen är alltid beredd att 
hjälpa till
Anna-Lena tycker att hon får ett väldigt 
gott stöd från sin Assistanschef Hanna 
när det inte riktigt fungerar i gruppen. 
– Hon svarar alltid, och hjälper oss alltid 
när det inte fungerar. Vissa veckor pratar 
vi flera gånger och hon är alltid lika 
beredd att hjälpa till, säger hon.

Viktigt att vara lyhörd och ödmjuk
Att testa rollen som arbetsledare tycker 
Anna-Lena att man verkligen ska göra 
om man får chansen. 
– De främsta egenskaperna hos en 
arbetsledare tycker jag bör vara att 
man är lyhörd för sina kollegors, och 
för kundens behov. Man behöver också 
vara öppen och ödmjuk och vara beredd 
på att testa allas olika förslag, avslutar 
Anna-Lena.

En relation fylld av värme och om-
sorg
En annan av de personer som arbetar 
som arbetsledare för Vivida är 41-åri-
ga Jimmy Lövgren från Avesta. Han är 
arbetsledare hos kunden Adam. De har 
känt varandra länge, långt innan Jimmy 
började arbeta hos Adam. De har en 
tät, och nära relation, påtagligt fylld av 
värme och omsorg för varandra. 

Har ett stort intresse för människor
Arbetsledare blev Jimmy på grund av sitt 
stora intresse för människor och deras 

utveckling. 
– Att se Adam utvecklas är jätteroligt, och 
en av de främsta anledningarna till att jag 
jobbar med det här, berättar Jimmy. 
– För mig är Adam alltid första priorite-
ring, men jag måste naturligtvis se till 
gruppens medarbetare och jag känner ett 
stort ansvar för att gruppen fungerar och 
att alla är nöjda, säger han.

Arbetsledarrollen är ett vågspel
Att vara arbetsledare är för Jimmy att ta 
särskild hänsyn till Adams behov och för-
medla dem till gruppen. Men inte alltid. 

Jimmy blev arbetsledare på grund av sitt stora intresse för 
människor och deras utveckling.



– Allting måste vägas ihop, 
assistenterna i gruppen måste 
ha en bra arbetssituation, men 
ytterst ska ju Adam vara nöjd 
och det är mitt jobb att jämka 
ihop de två delarna, berättar 
Jimmy.

Det viktigaste är att se 
kunden
Den viktigaste arbetsuppgiften 
för en arbetsledare tycker Jim-
my är att se kunden och dennes 
behov. – Man behöver vara bra 
på att läsa av kunden och se 
dennes behov, även om de inte 
är direkt uttalade, säger Jimmy. 
– Adam ska känna sig trygg i 
att jag ser honom och tar tillva-
ra på hans åsikter. Sedan köper 
jag inte alltid dem, men det är 
viktigt att vi har en bra dialog 
kring det, säger Jimmy.

Adam och Jimmy har en tät, och nära relation, påtagligt fylld av värme och omsorg för varandra. 

Man behöver vara 
professionell 
- Det är oerhört viktigt att vara 
professionell som arbetsleda-
re, och förstå sin roll. Jag och 
Adam kan ha tuffa konflikter, 
men det handlar inte om mig 
som person och det måste man 
förstå, berättar Jimmy.

Konflikter om bemanning 
förekommer
I gruppen som Jimmy är arbets-
ledare för är stämningen bra, 
de konflikter som uppkommer 
handlar oftast om bemanning. 
– Det är ju Adam som styr, 
och bestämmer hur han vill ha 
sin assistans och vem som ska 
jobba hos honom, men min 
uppgift är att fördela så att det 
blir rättvist. Precis som jag mås-
te se till Adams behov måste 
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jag ju också se till de anställdas, 
säger Jimmy.

Du gör skillnad i en annan 
människas liv!
De viktigaste egenskaperna 
för att vara en bra arbetsleda-
re tycker Jimmy är att man är 
genuint intresserad av kunden. 
Utöver det bör man kunna vara 
professionell och kunna se till 
individers olika behov. 
– Sedan behöver man vara lugn 
också, och förstå och vara öd-
mjuk inför att man gör skillnad i 
människors liv, avslutar han.
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Viktig funktion som brygga 
Arbetsledarna är viktiga för att anställda 
och kunder ska kunna påverka sin vardag 
i mesta möjliga mån. Då Vivida är en 
geografiskt utspridd organisation är det 
värdefullt med identifierade personer på 
varje arbetsplats som har en uttalad roll 
att vara extra observanta på frågor som 
rör arbetsmiljö, trivsel och säkerhet. Ar-
betsledaren är en viktig ”brygga” mellan 
kontoret och arbetsplatsen och att ha en 
arbetsledare hjälper till att skapa trygghet 
och hög kvalitet.  Vi tror att assistansen 
blir mer individuellt utformad och arbets-
miljön bättre med arbetsledare! Dessutom 
tror vi att rollen kan vara ett sätt att växa 
och utvecklas i arbetslivet för vissa. 

Vivida förbättrar stödet till 
arbetsledarna
Eftersom Vivida värderar arbetsledarna 
högt har vi haft ett projekt där vi disku-
terat nuvarande arbetssätt och funderat 
på utvecklingsmöjligheter. Sammanfatt-
ningsvis har vi kommit fram till att den 

arbetsbeskrivning som redan finns till 
största delen är mycket bra, och vi har 
inte valt att förändra den särskilt mycket. 
Däremot tror vi att vi behöver förbättra 
informationen och stödet till arbetsledar-
na. Under våren-sommaren kommer vi 
därför att börja genomföra förbättringar, 
och vi hoppas ni alla kommer märka av 
och uppskatta dem!

Arbetsledarna – 
viktiga för Vivida!

Jenny 
Lindberg

Avdelningschef
Assistansavdelning

På Vivida har vi i de allra flesta arbetsgrupper en eller i vissa fall två 
arbetsledare. Arbetsledarna är medarbetare som är engagerade och 
kunniga och har Vividas förtroende att ha en samordnande roll på 
arbetsplatsen. 



ARBETSLEDARNA - VIKTIGA FÖR VIVIDA

Så här ser den metodbok som skickats ut 
till alla arbetsledare ut. 

Den har arbetats fram på Vividas Assis-
tansavdelning och ledare för projektet har 
Hanna Gullberg, assistanschef och Lovisa 
Anell, assistanschef varit. 

Ring oss gärna! 

      019-20
 90 60

ANNONS

Alla medarbetare på Vivida får 25% rabatt 
på hela Hygienshoppens sortiment
I vårt sortiment hittar du bland annat engångshandskar, desinfek-
tionsmedel för händer och ytor, skyddsprodukter, tvål, tvättmedel, 
hudcreme m.m.Vi har många fina varumärken som till exempel Via, 
Comfort, YES, Oliva med flera. 

På Hygienshoppen.se handlar du dina hygienprodukter 
med leverans direkt hem till din dörr.

Ange rabattkoden: Vivida Assistans
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Vilken skillnad kommer det att bli?

 Arbetsledarrollen kommer att vara ett förordnande på ett år, med möjlighet  
 till förlängning efter utvärdering av arbetsledaren själv och assistanschefen 

 
 Vi kommer att erbjuda en omarbetad arbetsledarutbildning

 
 Vi kommer att ge samtliga arbetsledare en Metodbok som ingående beskri - 
 ver arbetsuppgifterna och även innehåller användbara mallar 

 
 Varje arbetsledare har regelbundna möten med sin assistanschef

 
 Arbetsledarna kommer erbjudas regionvisa erfarenhetsutbyten, där de   
 träffar andra arbetsledare som finns i närområdet

Genom dessa aktiviteter tror vi att alla arbetsledare kommer känna sig säkra på sin roll 
och ha goda möjligheter att bli just den viktiga ”brygga” som vi önskar! 

Fotnot:
Arbetsledare har inget chefs- eller personalansvar. Det innebär att arbetsledare aldrig 
har medarbetarsamtal och inte kan fatta beslut om frågor som rör anställningsförhål-
landen. Varje assistents närmaste chef är alltid assistanschefen. Vid ytterligare frågor 
om arbetsledarrollen vänd dig gärna till din assistanschef!
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Hitta arbets-
glädjen i sommar!
Som personlig assistent förknippar man kanske sommaren med en ökad 
arbetsbelastning. En tyngd i form av förändrade scheman och arbetsrutiner. 
Skolor som stänger, chefer som tar semester och kundens vardag som nu 
måste fyllas med något nytt. Men behöver det verkligen vara så jobbigt? Ett 
ökat ansvar kan även föra med sig en ökad frihet. En förändring i rutiner be-
höver kanske inte alltid leda till det sämre och annorlunda aktiviteter kanske 
inte bara behöver glädja kunden?

”Det var inte förrän sommaren 
kom som jag på riktigt förstod 
vilket fantastiskt jobb jag hade 
som personlig assistent”.

AV: OSCAR HUSA
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HITTA ARBETSGLÄDJEN I SOMMAR

Var kreativ!
Det var inte förrän sommaren kom 
som jag på riktigt förstod vilket fan-
tastiskt jobb jag hade som personlig 
assistent. För tänk att få jobba med 
det nästan alla gillar att göra på som-
maren. Bada till exempel. Både kunder 
och assistenter gillar att bada. Bad 
behöver inte vara vid stranden bara för 
att det är sommar. Ett badhus eller en 
liten uppblåsbar pool på gården går 
också att bada i. Var kreativ. En annan 
fördel är arbetstiderna. Som personlig 
assistent kan ett arbetspass sträcka 
sig över dygnets alla timmar mellan 
måndag och söndag och så också din 
ledighet. Detta kan i vanliga fall bli 
tråkigt då ingen annan i familjen eller 
bland vänner är ledig samtidig som 
du. Men under sommaren har folk se-
mester och i och med det finns nästan 
alltid någon att hänga med mellan 
arbetspassen.

Små medel ger stora resultat
Finns det inte några stora utrymmen 
för påhittiga sommarupptåg på din 

”Med små medel kan du uppnå 
guldkant i arbetsvardagen. Den 
dagliga promenaden kan till exempel 
ledas om förbi en glasskiosk”

arbetsplats kan man ändå med små medel 
uppnå guldkant i arbetsvardagen. Den 
dagliga promenaden kan till exempel ledas 
om förbi en glasskiosk. Med solskyddsfak-
tor på kan en promenad i solen ge dig lika 
mycket färg som en dag på stranden. Om 
ni brukar laga mat tillsammans så kanske 
ni också kan grilla? Lägg sedan till sådant 
som kommer gratis med ett varmare 
väder. Att inte behöva kränga på och av 
kunden en tjock jacka till exempel.

Gör den här sommaren till den bästa
Det enda som sätter gränserna är kundens 
förutsättningar och ditt engagemang. Ta 
denna fantastiska möjlighet till att göra 
din och kundens sommar till den bästa. 

De flesta kunder gillar och vill uppleva 
sommaraktiviteter precis som du så varför 
inte göra det tillsammans?



TIPS TILL DIG SOM SKA UT OCH RESA MED KUNDEN I SOMMAR

roligaste tiden på hela resan? Glöm bara inte 
att det är kundens resa du är med på och att 
du i första hand skall finnas tillgänglig för 
hen.

Jobba med din egen inställning
Hur bra förarbete du än gör så kommer resan 
bara vara vad du väljer att göra den till. Ser 
du på resan som en jobbig del av ditt arbete 
så kommer den inte att bli rolig varken för 
dig eller för kunden. För så är det tyvärr. Din 
inställning kommer antingen att smitta av sig 
på eller göra kunden irriterad. Saknar du mo-
tivation kan du försöka att se det hela utifrån 
kundens perspektiv. Borde inte kunden ha sin 
bästa sommarsemester någonsin oavsett vad 
du tycker om den?

Socialisera mera!
Innebär er resa arbete sida vid sida med 
någon annan kunds assistenter och/eller 
vårdpersonal finns här ett ypperligt tillfälle 
till en rikare vistelse. Oavsett arbetsplats eller 
kund så har ni mycket gemensamt och säkert 
också mycket roligt att berätta. (OBS! tänk 
på tystnadsplikten) En god relation till dessa 
utomstående kollegor kommer garanterat 
att göra både din och din kunds resa till det 
bättre.

Stärk era band
Arbete på annan ort innebär oftast att du, 
dina kollegor och kunden umgås tätare både 
fysiskt och tidsmässigt. Ta denna tid till att 
lära känna och förstå varandra så att ni i 
framtiden och även efter resan gör ett bättre 
arbete tillsammans.

Och slutligen, smörj in er med solskyddsfak-
tor (myggmedel om det behövs) och drick 
mycket vatten!

Glad sommar på er!
Oscar Husa, Assistanschef på Vivida

Och det där med att chefen 
tar semester är ju inte rik-

tigt sant. De flesta av oss på 
kontoret kommer förvisso att 
vara lediga men det kommer 

alltid att finnas tillräckligt 
med personal på plats för att 

kunna besvara dina frågor 
under hela sommaren.

Gör din research
Det är alltid lättare att se fram emot något 
om man vet vad som väntar. Förutom den 
grundläggande informationen kring mat 
och boende kan man med fördel ta reda på 
mer info om:

 Hur långt är det till närmaste  
 affär?

 Finns där närliggande aktiviteter  
 för dig och/eller kunden?

 Kommer det att finnas möjlighet  
 till vardagssysslor så som träning  
 eller att titta på TV?

 Finns det WiFi? (Kanske viktigast!)

Planera din egentid
Att bara sitta och vänta på att nästa ar-
betspass ska börja gör inte resan roligare. 
Kommer du att ha egen, ledig tid under 
resan kan det vara bra att planera upp tiden 
för att få den att gå. Kanske tar du tillfället 
i akt till att bara slappa, ta en löprunda eller 
till att boka in en aktivitet för dig och en 
ledig kollega. Vem vet, kanske blir det den 

Tips till dig som ska ut och 
resa med kunden i sommar
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MEDARBETARUNDERSÖKNING 

Del i ett kvalitetssäkringsarbete
I Vividas ständiga kvalitetssäkrings-
arbete är vår medarbetarundersök-
ning ett viktigt underlag. Att våra 
medarbetare mår bra och trivs med 
sitt arbete är en grundförutsättning 
för att den assistans vi erbjuder 
ska hålla hög kvalitet. Medarbe-
tarundersökningen innehöll i år ett 
femitotal frågor och påståenden 
om våra medarbetares arbetssitua-
tion och hur de upplever att det är 
att arbeta hos Vivida.

Utvecklas till nästa år
Vi är mycket tacksamma för alla 

Jag tycker..
  Jag vill att... 

Jag upplever
att..... 

Jag gillar mitt...

undrar..

1 april fick samtliga medarbetare på Vivida assistans årets upplaga 
av medarbetarundersökningen skickad till sig via e-post för nioen-
de året i rad. Stort tack till alla er som svarade, era svar hjälper oss 

att utveckla och förbättra Vivida.

Tack för att DU hjälper 
oss att bli bättre! 

de svar som kommit in, men 
dessvärre blev svarsfrekven-
sen bara 50 % i år. Vi har fått 
indikationer från anhöriga 
som arbetar som personliga 
assistenter att vi borde göra en 
särskild undersökning för dem, 
då vår medarbetarundersök-
ning upplevs som svår att svara 
på i deras situation. Det tar vi 
som arbetar med medarbetar-
undersökningen med oss inför 
planeringsarbetet till nästa år, 
och vi är mycket tacksamma för 
era åsikter. De hjälper oss att till-
sammans utveckla och förbättra 

Vividas verksamhet. 

Resultatet presenteras i höst
Resultatet av Vividas medarbetar-
undersökning presenteras i bör-
jan av hösten på Vividas hemsida. 
Har du frågor om undersökning-
en är du hjärtligt välkommen att 
kontakta Malin Brauer, Kom-
munikatör på telefonnummer 

019-555 43 52. 



16 -  VIVIDANYTT  2 - 2015

EN SOMRIG ASSISTANS

Liseberg
Ordinarie entréavgift betalas i entrékassorna. 
Vid båda entréerna finns kassor som är anpas-
sade för rullstolar. Om du har en funktions-
nedsättning som medför behov av ledsagare 
erbjuds ledsagare fri entré. Kontakta Gästservice 
vid Huvudentrén eller vid Södra Entrén. Om 
funktionsnedsättningen gör att du inte kan till-
godogöra dig en väsentlig del av parkens utbud 
erbjuder Liseberg fri entré. Kontakta Gästservice 
vid Huvudentrén eller vid Södra Entrén.
Mer information finns på www.liseberg.se

Astrid Lindgrens Värld
Ordinarie entréavgift 
betalas i biljettkas-

sorna som alla är rullstolsanpassade. I de fall du 
har en funktionsnedsättning som medför behov 
av ledsagare får ledsagare/personlig assistent 
fri entré mot uppvisande av Assistent-ID från 
arbetsgivare. Ledsagarens fribiljett hämtas i 
biljettkassorna utanför entrén.
Några av parkens föreställningar tecken-
tolkar, tider för detta, och mer information 
hittar du på www.alv.se

Gröna Lund
Du som har en funktions-
nedsättning betalar ordinarie 
priser på Gröna Lund. Medföl-
jande personlig assistent till en 

funktionsnedsatt gäst har fri entré och bör ha 
med sig intyg. Om en funktionsnedsatt gäst 
behöver hjälp vid i  och urstigning av attraktion 
erbjuds personliga assistenten att fritt åka 
med. Vid osynligt handikapp har personlig 
assistent möjlighet att få en markering för att 
kunna åka med en som behöver detta, häm-
tas i Servicecenter mot uppvisande av intyg.
Mer information hittar du på 
www.gronalund.se

En somrig assistans!

Skansen
Du som har en 
funktionsnedsätt-

ning betalar normal entréavgift till Skansen. 
Din ledsagare, eller personliga assistent, 
har fri entré i sällskap med personer med 
funktionsnedsättningar mot uppvisande av 
assistent ID. I Bergbanan åker rullstolsburen 
och ledsagare/personlig assistent gratis.
Mer information finns på 
www.skansen.se

Sommaren är äntligen här igen och bjuder på många härliga möjligheter till utflykter! 
Hur funkar det med personlig assistans på några av de mest populära resmålen i sverige?
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ARTIKEL - JORDGUBBSLEMONADE/BOKTIPS

Somrig lemonad med 
jordgubbar
Läskande och gott för både stora och små är 
den här sötsyrliga lemonaden med jordgubbar. 
Satsen räcker till 4 små, eller 2 stora glas. 

Ingredienser
5 dl vatten
1,5 dl strösocker 
Skal från 2 citron
Saft från 3 citroner
250 g färska jordgubbar

Riv av skalet, och pressa ur saften ur citronerna. 
Koka upp vatten, strösocker och skalet från 
citronerna i en kastrull. Rör hela tiden till sockret 
smält. Sila bort skalen. Låt svalna helt.

Mixa de rensade jordgubbarna tillsammans med 
den pressade citronjuicen tills det blir en slät 
puré. Sila av den och blanda med citron- och 
sockerblandningen.
Häll upp i glas med isbitar. Toppa med några 
färska jordgubbar.

Lycka till!

Vi tycker att personlig assistans är en mycket 
viktig samhällsinsats! Därför har vi tagit initiativ 
till att instifta en särskild dag en gång per år, 
där vi uppmärksammar det positiva med insat-
sen och skapar ett forum för samarbete för oss 
alla som på endera sätt berörs eller arbetar med 
personlig assistans. 

Tillsammans har vi ett ansvar för insatsens 
framtid och utveckling. 

Vivida har instiftat 
Assistansens dag!



18 -  VIVIDANYTT  2 - 2015

KUND- OCH ASSISTENTTRÄFF - FOLKRACE

Trots gråa moln, kraftiga vindar och regn som öste ner var humöret på topp i 
Kumla på KFMK - Kumlas funktionshindrades motorklubb. 

Lördagen den 30 maj fick ett gäng kunder och assistenter från Vivida chansen 
att prova på att köra folkrace. De två ombyggda Volvobilarna som vi fick köra 
hade både rallysäten, störtbåge och dubbelkommando. 

Alla körde med en utbildad instruktör vid sin sida och självklart med hjälm på 
huvudet. 

Banan var 800 meter lång och väldigt kurvig vilket förhöjde upplevelsen av 
turen och pirret i magen. Det gick inte att ta miste på den glädje som fanns 
bland alla inblandade. I klubbhuset var atmosfären varm och trevlig och vi 
blev väl omhändertagna av arrangören KFMK:s personal som bjöd på grillade 
hamburgare och fika. 

Känner du att du också skulle vilja prova på att köra och att du missade den 
här dagen så planerar vi för att köra en repris på den här härliga dagen någon 
gång i höst. 

Håll utkik på vår hemsida www.vivida.se eller på Vivida på Facebook där vi 
lägger ut alla våra aktiviteter. 

Tack alla modiga förare och assistenter för en jätterolig dag 
och gott samarbete! 

Nu kööör vi! - Kund och assistentträff på Kumla 
funktionshindrades motorklubb
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KUND - OCH ASSISTENTTRÄFF - FOLKRACE

Nu kööör vi! - Kund och assistentträff på Kumla 
funktionshindrades motorklubb
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KRÖNIKA

Eftersom detta nummer av Vivida Nytt 
i första hand vänder sig till assistenter, vill 
jag dela med mig av åsikter och erfaren-
heter jag tillägnat mig under årens lopp. 
Jag har fått frågan av olika assistanssam-
ordnare om det finns något bra och intres-
seväckande sätt att sammanfatta assisten-
tyrket på? Vad som slog mig när jag då 
började tänka efter var att: en assistent 
måste var lite av en kameleont, kunna 
anpassa sig efter situationen; speciellt om 
man har flera olika kunder, med vitt skilda 
behov och önskemål. 
 
Lite ”slarvigt” brukar vi som på ett 
eller annat sätt är involverade i assis-
tansbranschen säga att de personliga 
assistenterna är kundens ”armar och 
ben”. Detta stämmer väl på personer med 
fysisk funktionsnedsättning, men om man 
ser sig omkring i dagens samhälle så är 
begreppet funktionsnedsättning oändligt 
mycket vidare.  
 
Som jag ser det är det den personliga 
assistentens uppgift att hjälpa och stötta 
mig som kund samt ta vid där min förmå-
ga inte räcker till. Underförstått att den 
individuella förmågan ser väldigt olika ut 
från person till person och från situation till 
situation. 
 
Precis som i samhället i övrigt finns det 
ju alla typer medmänniskor som ”bara” 

har det gemensamt att man drabbats 
av en funktionsnedsättning. Att jag har 
samma intressen som min granne bara för 
att vi ytligt sätt har liknande funktions-
nedsättningar är i min värld en myt. Visst 
vi kan ha samma önskemål om framkom-
lighet i samhället, men i övrigt odla olika 
intressen.
 
Som personlig assistent är du i första 
hand där för kundens bästa, sen om 

assistanssituationen handlar om att laga 
dagens mat tillsammans, förnya vårgarde-
roben, göra ett mindre trevlig läkarbesök, 
eller förhindra att kunden ramlar och slår 
sig; spelar ingen roll. Det handlar om att 
snabbt och naturligt kunna anpassa sig 
och ha mental beredskap för den situation 
man befinner sig i. Då underlättar en bra 
introduktion din fortsatta utvecklig som 
personlig assistent.

Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett 
neurologiskt funktionshinder sedan födseln. 

TEXT: PER-JOHAN INGBERG

Per-Johans tankar 

En assistent måste vare 
lite av en kameleont, kunna 

anpassa sig efter 
situationen. 
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KRÖNIKA

 
När jag började med ”personlig assistans” 
en gång i tiden varnade en god vän mig 
för att se assistenten som en extra kompis 
och det är ju viktigt att man, så långt detta 
är möjligt, är medveten om sin ”roller”. Du 
är givare, och jag är mottagare av assis-
tans. Men samtidigt måste man ju fungera 
i vardagen, det är där det där trevliga men 
luddiga begreppet ”personkemi” kommer 
in i bilden. I min vardag har jag och Vivida 
Assistans inte haft så svårt att hitta personer 
som klarar av ”assistenthantverket”, när det 
kommer till fungerandet ihop längtar jag 
ibland tillbaka till min ungdom. Under något 
år när jag var så där fjorton år hade jag en 
elevassistent som hade en positivitet kom-
binerad med pondus och en självklar känsla 
för den enskilde individens integritet. Denne 
elevassistent hade en outtalad känsla för var 
hans ansvarsområde började och slutade, 
vilket gav mig en glädje och trygghet i skol-
arbetet, samtidigt som vår arbetsgemenskap 

flöt på genom vardagen.
 
Om elevassistenten från min ungdom 
får representera kategorin ”bra personliga 
assistenter” så existerar naturligtvis också 
motsatsen. Som jag nämnt är assistenten 
där för att stötta kunden i olika situationer, 
men den få absolut inte gå in och ”ta över” 
kundens liv, den typen av person passar 
enligt min åsikt inte som personlig assistent. 
 
Ett bra sätt att få naturligt flyt i vardagen 
kan vara en fast punkt där kund och assis-
tent går igenom dagens planerade aktivi-
teter. Det kan låta väldigt högtravande när 
man läser det så här, men handlar egent-
ligen om att man vid frukosten alternativt 
morgonkaffet på ett naturligt sätt får in 
dagens aktiviteter i samtalet. Detta blir för-
modligen också naturliga tillfällen att 
”så nya frön till framtida idéer”.

Det är där det trevliga men 
luddiga begreppet ”personkemi” 

kommer in i bilden. 

PER-JOHAN INGBERG
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Lördagen den 16 maj samlades 116 kunder och assistenter på Kolmårdens 
djurpark. Några hade övernattat och var tidigt på plats, andra hade åkt lite 
längre för att komma till Vividas aktivitet. Stämningen var på topp och solen 
värmde skönt när vi samlades utanför entrén. Många förväntansfulla pratade 
om vilka djur som de skulle besöka och i vilken ordning. 

Fyra lyckliga vinnare fick börja sitt besök på Kolmården med en exklusiv träff hos parkens delfi-
ner. Den exklusiva delfinträffen bjöds som start på en trevlig föreläsning om delfiner och avsluta-
des med en träff där de som ville fick möjlighet att klappa och känna på de fantastiska djuren. 
   - Hur kändes det att klappa en delfin då? Det kändes ungefär som att klappa en blöt gummi-
stövel på delfinens mörkgrå yta och delfinens mage som en kokt äggvita. Och visste du att en 
delfin kan simma i 55 km i timmen eller att ungarna kallas för kalvar? 
Många konstaterade att djurparken var stor och att terrängen var väldigt kuperad. Många assis-
tenters styrka sattes på prov då det gick åt en hel del kraft för att skjuta de manuella rullstolarna 
upp för backarna. Trots detta blev det en härlig dag med solsken, glada skratt och fina natur-
upplevelser! 

Tack alla som medverkade till en härlig dag! 

Julia Oskarsson var en av de lyckliga 
vinnarna till en delfinträff. Julia hade 
noga förberett sig med frågor till 
delfinskötarna. 

Åsa Lamu
Vivida

KUND- OCH ASSISTENTTRÄFF KOLMÅRDEN

Julias frågor om delfiner

Kan en delfin bitas?
Nej, det gör den inte med avsikt, kanske om den är gam-mal och ser dåligt. 

Hur gammal kan en delfin bli?Ungefär 50 år.

Hur lär man en delfin tricks?Man lär dem olika tecken och med ljud från en visselpipa.
Hur många ungar får delfinen?Den får ett barn, men i ovanliga fall kan det bli två. Delfi-nen föds med stjärtfenan först, annars kan den drunkna om det tar för lång tid att komma ut. 

Vad äter den i det fria och i fångenskap?Den äter olika sorters fisk.

Lever delfiner i familjer i det fria?De lever i grupper, men hanarna lever ensamma eller i par.
Är delfiner rädda för något?Större hajar.

   Hur gör delfinerna ljud?    Ljuden kommer från blåshålet, inte från munnen. 

Julia möter delfinen

Kund- och assistentträff Kolmården
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SOMMARSPECIAL - SOMMARTÅRTA

Sommartårta med jordgubbar 
och citronkräm

Tårtbotten
4 äggvitor
2 dl strösocker
3 dl Kellog’s Rice Crispies

Citronkräm
4 äggulor
1 dl strösocker
1 msk mjöl
1 dl vispgrädde
75 g smör
Saften och skalet från 1 citron

Garnering
3 dl vispad grädde
1 liter rensade jordgubbar

Gör så här:
Börja med botten. Vispa äggvitorna hårt till ett fast skum, tillsätt sockret långsamt och vispa 
ordentligt. Vänd ned Rice Crispies och bred ut smeten på ett bakplåtspapper i en långpanna. 
Grädda mitt i ugnen i ungefär 80 minuter på 125 grader. Låt tårtbottnen svalna något innan 
du vänder den upp och ned och försiktigt drar bort bakplåtspappret.

Gör sedan krämen genom att blanda alla ingredienser utom smöret i en kastrull. Vispa ordent-
ligt och låt sjuda under omrörning tills krämen tjocknar. Tag av från plattan och klicka ned 
smöret. Rör om och låt krämen kallna.

Montera tårtan genom att dela bottnen på hälften. Bred ut citronkrämen på ena halvan, lägg 
på några skivade jordgubbar och sedan den andra halvan av botten. Överst breder du ut 3 dl 
vispad grädde och dekorerar med jordgubbar. 

Servera genast!

En alldeles ljuvlig tårta att bjuda dina gäster på sommarens alla fester och 
kalas är den här lättbakad marängtårtan med citronkräm och jordgubbar. 

Supergod!
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ARTIKEL - RECEPT



6-9 år ”Iris Karlssons värsta sommar” (Elin Lindell)

En sommar full med olämpligheter. Iris Karlssons värsta sommar är 
en rolig och fartfylld road movie att läsa högt tillsammans eller läsa 
själv. Iris Karlsson ser inte fram emot sitt sommarlov. Det ska firas 
tillsammans med farmor som har sorg. Farmor längtar, men det gör 
inte Iris. Inte kunde hon ana att hon under denna sommar skulle få 
uppleva fler olämpligheter än de flesta hinner med på ett helt liv. Iris 
Karlssons värsta sommar är en riktig bladvändare och Elin Lindells 
stilsäkra skönlitterära debut. Hon har skrivit den bok hon själv ville 
läsa när hon var i åttaårsåldern. 

Musiktips! 
”En bukett med sommarblommor” 
(Various artists)

LITE AV VARJE
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Häng med oss på Facebook!

Gå på bio med hela familjen i sommar! Nu lottar 
vi ut biobiljetter till hela familjen. Allt du behöver 
göra är att gilla Vividas Facebooksida. När vi nått 
180 personer som gillar sidan lottar vi ut ett paket 
med 4 biobiljetter bland våra nya gillare. 

Perfekt för regniga dagar! 

Lycka till!

Boktips!

Kom ihåg dina tidrapporter!
Skicka in tidrapporterna senast den femte efter 
arbetad månad! Även du som har ViTid 
måste komma ihåg att godkänna 
dina tidrapporter senaste den femte 
varje månad. Då hinner våra lönead-
ministratörer ta hand om alla siffror 
och du får din lön i tid! 
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LITE AV VARJE

Vivida vill gratulera alla 
kunder och medarbetare 
som fyller jämnt under 

maj, juni och juli. 

MAJ

JUNI

JULI

Ja må 
dom leva!

Lizzie i Örbyhus - 80 år
Ophelia i Stockholm - 10 år

Oliwer i Vintrosa - 20 år
Astrid i Huddinge - 10 år

Anita i Örebro - 70 år
Eskil i Åkarp - 10 år
Elin i Lomma - 10 år

Lova i Gnesta - 50 år
Stig i Örebro - 70 år

Jimmy i Fjärdhundra - 30 år
Marie i Bromma - 50 år
Karolina i Mjölby - 20 år

Irené i Surahammar - 50 år
William i Norrköping - 10 år

Robert i Vingåker - 50 år
Anna-Karin i Huddinge - 40 år

Dennis i Borlänge - 30 år
Jani i Västerås - 40 år

Aram i Nyköping - 60 år
Gusav i Huddinge - 10 år

Peter i Odensbacken - 70 år
Sanna i Hallstahammar - 30 år

Jenny i Åtvidaberg - 30 år
Daraz i Västerås - 10 år

Stort gr
attis 

till er
!

I den lilla byn Molkom lever 
Yngve Johansson. Genom sitt 
yrke som begravningsentre-
prenör är han en central och 
någorlunda respekterad figur 
som dessutom varje år inhyser 
sommarbarn från storstaden. 
Sommaren 1958, Den bästa 
sommaren, är det Annika och 
Mårten som ska bo hos Yng-
ve. Det blir en sommar som 
för evigt kommer förändra 
deras liv. 

Kontorets öppettider 
i sommar

Torsdag 
18 juni  8.00 - 14.00

Midsommarafton
19 juni - Stängt 

När kontoret är stängt 
kan du vid akuta be-

manningsärenden ringa 
vår jourtelefon som har 

nummer: 
020 - 10 30 00

Övrig tid är kontoret öp-
pet som vanligt mellan 

8.00 - 17.00

Filmtips!

Psst!... glöm inte det här 
i sommar! 

- Ta tillvara på varandras 
kompetens och låt alla vara 

duktiga på något.

- Var raka och ärliga i kom-
munikationen med varandra.

 
- Hjäps åt att introducera 
nyanställda och hjälp dem 
att känna sig delaktiga och 

välkomna.

- Prata med varandra om 
det som både är positivt och 

negativt. Stötta varandra!

- Hjälp varandra att våga 
uttrycka sina åsikter och ta 

tillvara på allas förslag.

... och till sist....kom ihåg att 
njuta av sommaren! 



Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag
sedan 2008 med dubbellicens sedan 2012 www.vivida.se

Vivida 
Assistans

- Med högre kvalitet!


