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Ledare

Kompetensutveckling är en förutsättning för 
att skapa trygghet för våra assistenter och 
stärka deras självkänsla. Det ger också våra 
kunder en ökad trygghet att ha personal som 
är utbildad och det ger företaget en kvali-
tetssäkring i assistansens genomförande.

Vår utbildningsverksamhet har pågått sedan 
2007 och ett stort antal assistenter har tagit 
del i företagets kompetensutvecklings
program och idag har vi tre utbildare 
anställda. Successivt ökar efterfrågan på 
Vividas tjänster och vi satsar därför ytter
ligare resurser på kompetensutveckling. 
Våra utbildningar vänder sig i första hand 
till personliga assistenter och är uppdela
de i flera steg, en introduktionsdel och där
efter en grundutbildning som omfattar all 
personal. Vi erbjuder även påbyggnads och 
fördjupnings utbildningar.

Höjd status för yrket
Syftet med utbildningarna är att höja kom
petensen hos våra medarbetare så att de 

ska känna sig trygga i sin yrkesroll som per
sonliga assistenter, men också för att de ska 
trivas med sitt arbete. Utbildningar är vikti
ga för att kunna erbjuda medarbetarna en 
möjlighet att träffa andra i liknande situatio
ner och få nya perspektiv på sitt yrke. Kom
petensutveckling är också viktigt för att 
kunna ge den funktionsnedsatte en bättre 
omvårdnad.

Att ha ett samlat program för 
kompetens utveckling medför att vi kan ge 
alla assistenter en gemensam grund att stå 
på. Dels i samarbetet mellan assistenter, 
men också i samarbetet mellan assistenter, 
kunder, anhöriga och personal på kontoret.

Vi vill höja status på yrket personlig 
assistans och ser kontinuerlig kompetens
utveckling som ett sätt att visa att det är 
ett viktigt arbete de personliga assistenter
na utför. Nu kommer en höst fylld av utbild
ningstillfällen. Ta chansen, prata med din 
personalansvarige och anmäl dig till en 
utbildning.

Vi är som vanligt nyfikna  Vivida Nytt är som alltid nyfikna på vad som händer där ute i grupperna, stora som små 
händelser. Ring, skriv och berätta vad som händer. Skicka gärna bilder och texter till oss. Du når redaktionen på rasmus.
hammarlund@vividaassistans.se, det går förstås bra att ringa på 019555 43 55. 

Ökad trygghet

Telefonnummer och adress
Växel:  019555 43 00 
Fax:  019555 43 99
Jourtelefon: 076119 41 20 
Besöksadress: Skomaskinsgatan 6, Örebro 
Postadress: Box 1814, 701 18 Örebro 

Hemsida:  www.vividaassistans.se 
E-post:  vivida@vividaassistans.se
Ansvarig utgivare:  Patrik Anshelm 
Redaktör:  Rasmus Hammarlund

Fredric Käll
VD
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Presentation

Det här är Vivida i korthet
Vivida Assistans är ett privat 
alternativ för människor med 
stora och bestående funk-
tionshinder. 

Bolaget grundades 2004 
och bedriver idag verksam
het på ett 20tal orter runt 
om i Sverige. Kontoret ligger 
i Örebro och har ett 20tal 
anställda inom bland annat 
personalfrågor, lön och eko
nomi, juridik, utbildning etc. 
Vivida erbjuder individuellt 
anpassad personlig assistans 
till funktionsnedsatta barn, 
ungdomar och vuxna i hela 
landet. 

Öppenhet och insyn
Vivida strävar efter att vara 
Sveriges mest seriösa sam
ordnare av personlig assis
tans. Som kund eller med
arbetare hos Vivida kan alla 
förvänta sig öppenhet och 
insyn. Med delaktighet från 
den funktions nedsatte och 
en gedigen personalomsorg 
skapas en seriös assistans
samordning.

Vivida fokuserar på sina 
kundvärden och investe
rar bland annat genom det 
helägda dotterbolaget Vivi
da Assistansboende peng
ar i utveckling av bostäder 
anpassade för personer med 
funktionsnedsättning.

En stadig utveckling
Under 2009 ökade Vivida 
Assistans omsättning med 
29 procent från 79,6 miljo
ner kronor till 102,7 miljoner 
kronor. Vivida blev också 
utsett till Gasellföretag av 
tidningen Dagens Indu
stri som ett av de företag 
i Sverige som vuxit snab
bast organiskt (på egen 
hand) under en period 
av fyra år, mätt både 
i omsättning och i 
antal nyanställda. 

Vid års skiftet 
hade Vivid a 
drygt 600 
medarbe tare. 
Även anta
let med
arbetare 
på kon

toret har ökat för att kunna 
fortsätta hålla en hög kvali
té och ge en bra service. 72 
procent av de anställda på 
Vivida under 2009 var kvin
nor och 28 procent var män 
och medelåldern var 37 år. 

Vivida har kollektiv avtal 
och är medlem i Vård
företagarna.

Du vet väl att  
Vivida Assistans varje år 

publicerar sin årsredovisning 
på sin hemsida www.vivida

assistans.se Gå gärna in 
och läs den.
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Bloggat

Bjuder på nymodigheter
De senaste veckorna har jag varit lat och inte sett till att rakat bort skägget. Får 
mina små ryck i bland, då jag sparar ut ordentligt.

Detta leder till diverse reaktioner från vänner och bekanta... Alla är inte 
lika imponerade över mina nymodigheter, men det bjuder jag på! I dag har 
assistenten rakat och gjort mig fin, skägget är väck men nu har jag tänkt ”odla” 
mustasch under sommaren. Bildbevis utlovas när den vuxit till sig ...

/Danne

Trevliga morgonar 
20100624 

Torsdag och imorgon är det midsommar. Dagarna bara rinner iväg, jobbade 
natten till onsdag och vilken underbar natt, nybyggt utanför dörren så man kan 
sitta där på morgonkvisten med grabben och prata om vad som skall hända 
under dagen. 

Mornarna är ju riktigt sköna när solen börjar skina fram. Så inatt blir det till att 
hoppas på en lika trevlig natt sen är jag ledig fredag och lördag och skall umgås 
med min dotter. Blir en lugn midsommar tillsammans med min granne och 
hennes två söner. 

Nu äntligen har jag fått en diagnos på mina symptom dock inte allt för skojjiga 
nyheter men glad ändå. Med detta har jag även bestämt mig för att tacka ja till 
den hund jag har blivit erbjuden. Åh är så spänd inför detta och jag bara spritter 
i kroppen. Jag skall få en hund igen! Nu är det bara att kolla när det finns 
möjlighet att ta hem honom.

Nu tänker jag ta midsommar så jag hoppas ni också får en riktigt trevlig 
midsommar.

Kram
Linda
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Internet

Vad du får skriva 
på Internet

Internet är idag lika själv-
klart för många som vilken 
annan plats som helst. En 
plats för att möta nya och 
gamla vänner, umgås och ha 
roligt tillsammans. Även om 
det är lätt att vara anonym 
på Internet finns även här en 
väldigt stor öppenhet.
 
Eget ansvar
Inte för att det på något sätt 
är fel med öppenhet, Vivida 
Assistans tycker att öppen
het är bra, det är bland 
annat därför vi publicerar 
våra årsredovisningar och 
sammanställningar av våra 
medarbetareundersökningar 
på Internet.

– Öppenhet är en viktig 
del av vår organisation och 
något vi alltid har arbetat 
för, inte bara för vår egen 
del utan för hela assistans
branschen, säger Fredric Käll 
VD på Vivida. 

Samtidigt som Vivida 
vill vara öppna vill vi också 
värna om den personliga 
integriteten hos våra kun
der och anställda. Men med 
en personlig frihet som inte
gritet kan innebära kommer 
också ett ansvar. Ett ansvar 
som grundar sig på att man 

som anställd på Vivida, oav
sett vilken position man har 
på företaget har skrivit på 
ett avtal där man förbin
der sig att inte delge någon 
annan person uppgifter om 
sitt arbete som kan vara 
känsliga.  

– Det här är en mycket 
känslig fråga, men en fråga 

som måste diskuteras. För 
Vivida är öppenheten vik
tig men det är lika viktigt 
för oss, om inte viktigare, 
att värna om den personliga 
integriteten för våra kunder 
och anställda. 

Viktigt att tänka på vad du skriver på Internet.

Utelämna personliga 
detaljer
Det här gäller kanske fram
för allt men inte bara för 
personer som arbetar i 
någon annans hem. På soci
ala medier som Facebook, 
Twitter och liknande kan 
andra utomstående perso
ner se vad en person läser. 

Tänk att du själv ald
rig troligen skulle vilja att 
en annan person skrev per
sonliga integritets kränkande 
saker om dig och ditt liv 
så var därför försiktig med 
vad du skriver om annat. 
Var inte rädd för att disku
tera på nätet om olika saker, 
men lämna helst personliga 
detaljer utanför. 
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Ålder: 36

Bor: Katrineholm

Intresse: Fiske

Familj: Fru och tre barn
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En stor del av vårt samtal kretsar förstås 
kring barnen. Som förälder handlar det för
stås mycket om att kunna planera. Både att 
planera framtiden och nuet. 

– Jag hoppas att i framtiden kunna få 
fiska mera. Fiske har alltid varit ett stort 
intresse för mig men med både barnen och 
gården har tiden inte riktigt räckt till. Men 
det är något jag hoppas kunna göra mera i 
framtiden när barnen blivit äldre och mera 
självständiga. 

Ökad förståelse
Att ha mål är förstås viktigt när man har en 
tuff vardag där hem, krångel med myndig
heter och sjukvård ibland kan tillhöra varda

gen. Där man måste lägga ner mycket tid 
och kraft själv på att förklara och få folk att 
förstå. 

– Men jag hoppas och tror verkligen 
på att det kommer bli ännu bättre för allas 
skull och förhoppningsvis kanske det kan bli 
en fisketur också.

Det är underbart med barn men det är inte alltid det är lätt att vara förälder. Det vet Johan 
Klinthammar, 36 år, som är bosatt på en hästgård strax utanför Katrineholm.

Hästar, barn 
och drömmar om fisk

En varm sommardag i mitten på juli träf
fas vi på Djulöbadets camping för en liten 
pratstund. Det blir ett samtal om konsten 
att försöka hinna med allt och alla, att ha 
drömmar om framtiden och att hinna samla 
kraft i vardagen. 

– Jag bodde tidigare i Vagnhärad tillsam
mans med min fru, när vi fick barn kände 
vi att vi ville ha något större, gärna en häst
gård med stora öppna ytor för barnen att 
leka på. Därför föll slutligen valet på Katri
neholm där vi nu bor. 

Ständigt fullt upp
Sin största utmaning som pappa ser Johan i 
att få tiden att räcka till. Han är just nu pap
paledig från jobbet på Sca
nia men det innebär inte att 
det är lugnt, snarare tvärt
om. Barnen och gården tar 
nästan all tid i anspråk.

– Just nu i samband med 
skörden är det mycket att stå i. Vi har bland 
annat 16 ton hö att bärga, så det finns en 
del att ta hand om.

Den största glädjen i Johans liv är barnen.
– Barnen är den viktigaste drivkraften 

för mig.  Att få se dem utvecklas på olika 
sätt och vis. Att få känna att de har det bra.

”Barnen är den viktigaste 
drivkraften för mig”
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Frågor och svar om 

     semester

Tema: Semester

ter, förstås även du själv 
som ska ta semestern. 

Hur fungerar det med 
rekrytering av sommar-
vikarier? 

– Rekrytering av som
marvikarier sköts på samma 
sätt som all annan rekryte
ring. Den som är personal
ansvarig för gruppen står för 
rekryteringen och ser natur
ligtvis till att hitta assisten
ter som ska passa på arbets
platsen och med kunden. 
Eftersom rekrytering kan 
vara ganska tidskrävande 
är det därför alltid bra om 
personalansvariga har gott 
om tid på sig och vet vil
ket behov som bör täckas 
och när.  

Hur pass säkert är det  
att jag får semester de 
veckor jag önskar? 

– Man har som anställd 
rätt att få en samman

hängande semester under 
sommaren och storhelg
erna. Däremot kan man 
inte garantera att semes
tern ska kunna hamna precis 
där man vill. Arbetsplatsen 
måste ändå kunna funge
ra. Grundtanken är dock att 
alla ska få sin semester den 
tid dem önskar bara det går 
att lösa på ett bra sätt. Det 
är också därför det är så vik
tigt att ansöka i tid så att 
allt ska kunna gå ihop och 
eventuella vikarier ska kunna 
rekryteras.

Din semester börjar med den här 

blanketten – ledighetsansökan.

Hur ansöker  
man om semester?

– Det som först och 
främst är viktigt när man ska 
ansöka om semester är att 
göra det i god tid. Tänk på 
att särskilt under sommaren 
kanske många önskar att ha 
semester ungefär samtidigt 
och för att det ska bli så bra 
som möjligt för alla är det 
viktigt att det finns tid för 
att planera in semestrarna, 
ansök därför om i god tid. 
På Vivida Assistans webb
plats finns ledighets och 
semesteransökan att fylla i 
och sedan skickas in till per
sonalansvariga.  

Semesterplanering, hur 
fungerar det?

– Semesterplanering 
ska ske tillsammans med 
din personalansvarige och 
arbetsgruppen. Detta för 
att man ska i samråd kunna 
komma fram till en lösning 
som känns okej för alla par



VividaNytt · nr 5 · 2010 Sid 9

Frågor och svar om 

     semester

Tema: Semester

Hur och när betalas 
semester ut?
Semester betalas ut med 
semesterersättning som 
grundar sig på den tim
lön man har men tar inte 
med OB eller jourtillägg. 
Semester ersättningen grun
dar sig alltså på den lön 
man hade de dagar man 
skulle ha arbetat under sin 
semester. 

Vad är intjänade respek-
tive uttagsår?
Intjänandeår är det år under 
perioden 1 april till 31 mars 
som du tjänar in din semes
ter. Under det året tjänar 
du in dina 25 dagars betald 
semester med semester
ersättning. Sedan under 
uttagsåret kan du ta ut 
dina 25 semesterdagar med 
semesterersättning. 

Antal dagar?
Enligt semesterlagen har 
du som anställd rätt till 
25 dagars semester. Detta 
under semester året som 
hos Vivida Assistans är mel
lan 1 april och 31 mars näst
kommande år. För den som 
börjar efter 31 augusti så 
har den rätt till fem dagars 
semester under det reste
rande semesteråret fram till 
31 mars.  

Intjänad semester, hur 
räknas den ut?
Intjänad semester beräk
nas bakåt utifrån hur du 
har arbetat under det före
gående semesteråret. Den 
semester du har intjänat 
från 1 april 2010 till 31 mars 
2011 är alltså beräknat på 
hur många månader du har 
arbetat under perioden 1 
april 2009 till 31 mars 2010.  

Hur mycket semester 
får jag 

och vad får jag betalt? 

Katarina Pettersson, 
lönechef på  
Vivida svarar på frå
gor om hur det 
fungerar med utbe
talning av semester, 
hur många semes
terdagar man har 
och hur de räknas 
ut.
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Min stad

Uppsala med sitt rika histo-
riska arv som bland annat 
innefattar nordens älds-
ta universitet och nordens 
största domkyrka. Men här 
finns även många andra fina 
upptäckter att göra. 

Fyrisån rinner genom sta
den som har en tusenårig 
historia. Idag räknas Uppsa
la som Sveriges fjärde störs
ta stad. Uppsalaborna talar 
varmt om sin stad, en stad 
fylld av vänlighet och glada 
miner. Två av dem som bor 

här är Bo Wickström och 
Moa Myrberg 

– Jag tycker att Upp
sala är en otroligt vack
er stad med ett mycket rikt 
kultur och nöjesliv. Jag gil
lar verkligen att gå i Dom
kyrkan och tycker att tyst
naden där inne är väldigt 
rogivande och att man kan 
känna historiens vingslag, 
säger  Bo Wickström som är 
född i Uppsala och som inte 
har några planer på att flyt
ta härifrån. 

– Gå längs trädgårdsga
tan och alla vackra nations 
och universitetsbyggnader, 
fortsätt förbi svandammen 
och sedan längs ån söderut 
genom stadsparken. Under
bart promenadstråk på 
somrarna om man vill insu
pa lite sommarstämning! 
säger Moa Myrberg som 
kom hit som student för tre 
år sedan. 

Här finns också Uppsala 
slott med en spännande his
toria från 1500talet, något 
Bo också gärna tipsar om. 
För den som är sugen på 
något annat än storslagna 
domkyrkor och slott finns 
här ett fantastiskt medeltida 
museum vid Uppsala högar, 
något som många missar 
tror Bo.

– Hågadalen är perfekt 
för en långpromenad, vinter 
som sommar, alltid lika fint. 
Fantastiskt att landet finns 
så nära staden. Glöm inte 
alla fina uteserveringar längs 
ån, restaurangen Lingon har 
ett underbart läge och god 
mat! Tipsar Moa om.

Även den vackra Linnéträd
gården, avbildad på 100
kronors sedeln finns här.

Min stad: Uppsala
Uppsala domkyrka

Faktaruta Uppsala 
Befolkning:  148 412
Landskap:  Uppland 
Län:  Uppsala län 
Area: 4 786 hektar



Nu kan alla på Vivida snabbt och 
enkelt beställa hygienprodukter genom 

Hygienshoppen.se – Låga priser och 
leverans direkt hem till dig.

Välkommen med din beställning

019-31 21 90 
www.hygienshoppen.se 
info@hygienshoppen.se

ANNONS
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i september och oktober 

September

•	Sylvain	i	Hofors	40	år

•	Sinisa	i	Västerås	30	år	

•	 Josefin	i	Trosa	30	år	

Oktober

•	Agneta	

 i Vingåker 50 år

•	Krista	i	Hanning	40	år

•	Marie	

	 i	Vagnhärad	30	år

•	Karolina	

 i Myggenäs 20 år

Ett stort grattis även till 
er andra som fyller år 

i september  
och oktober.

Månadens boktips 
Tårtgeneralen av Fredrik Wikingsson och Filip Hammar 
Den 13 november 1984 utser tvprogrammet RekordMagazinet 
Köping till Sveriges tråkigaste stad. Medan ett helt land skrattar och 
en hel bygd lamslås bestämmer sig Hasse Pettersson  nyinflyttad, 

skuldsatt, möjligen alkoholiserad  för 
att motbevisa ”Stockholms jävlarna” 
genom att bygga Världens Längsta 
Smörgåstårta, och därmed skriva in 
Köping i Guinness Rekordbok.

Ännu fler småttingar på kontoret 
Det har blivit tillökningar på kontoret både bland stora och 
små. Johan Håkansson, jurist på Vivida är nybliven pappa 
till en dotter som föddes den 8 juni. Även Petra Klinteryd, 
personalansvarig, har fått tillökning. Det blev ytterligare en 
liten tjej som föddes den 11 juni. Vi gratulerar de nyblivna 
föräldrarna.

Ny personalansvarig 
Hej,
Jag heter Henrik Lindéh och är ny som per
sonalansvarig här på Vivida sedan juni i år. 
I mitt arbete ser jag fram emot att få hjäl
pa till med att hitta och rekrytera personli
ga assistenter åt mina kunder. På min fritid 
umgås jag gärna med vänner och famil
jen, springer ett varv i spåret eller ser en 
bra film.

Välkommen på öppet hus
Fredagen den 10 september bjuder Vivida Assistans kunder, med
arbetare och andra intresserade till Öppet hus på Vividas kontor. Kon
toret håller öppet hus mellan klockan 14:00 till 17:00 och är beläget 
på Skomaskinsgatan 2 i Bista i Örebro. Det bjuds på kaffe och tårta, 
varmt välkommen. 10

september
14-17


