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Välkommen till
relationsåret 2015
Så är det dags för det första numret av Vividanytt 2015. Just 2015
kommer gå i relationernas tecken. Under året kommer vi att ha ett
större fokus på alla de relationer som finns mellan kunder, assistenter,
anhöriga och oss på kontoret.
Vi som arbetar med personlig assistans vet att det mest kännetecknande
draget för assistans är att det är mycket
personalintensivt, och så måste det vara.
Assistenter kan inte rationaliseras bort
med bibehållen god omvårdnad. Så
länge Sverige har viljan att ge det stöd
vi gör i dag, till personer med stora och
omfattande funktionsnedsättningar,
måste därför detta stöd ges av fysiska
människor. I alla kontakter människor
mellan skapas en relation. Den kan vara
dålig, intetsägande eller bra. Alldeles
oavsett är vi människor sociala varelser
och när vi möts skapas därför någon
form av relation.
Under 2015 vill vi därför lägga ett extra
stort fokus på alla de relationer som
finns inom Vivida. Målet är att försöka
få alla våra kunder och medarbetare att
känna en god relation med varandra och
med oss på kontoret. Det finns många
sätt att göra detta på men gemensamt
för vårt arbete under året är att fokusera på positiva händelser. För oss är det
viktigt att ni, kunder och medarbetare,
känner en tillhörighet och att ni genom

den tillhörigheten får, och kan, påverka
er livs- och arbetssituation till det bättre.
Detta tror vi att vi kan uppnå genom att
fokusera på våra relationer med varandra.
Jag vill också nämna något om det
som nu pågår i maktens korridorer och
som skapar en stor oro inom all, privat
som offentlig, vård och omsorg. Väldigt
förenklat handlar det som nu pågår om
ideologi. Hur ska samhället organiseras
och vad är bäst för medborgarna? Frågan
handlar med andra ord om vem som ska
bestämma om hur och av vem vård och
omsorg ska utföras. Debatten till trots
handlar det inte om kvalitet eller om den
som får vård och omsorg är nöjd med den
eller inte. Debatten handlar om rätten att
välja eller inte välja. I ena vågskålen finns
förespråkarna för valfrihet, att varje individ
själv ska få välja eller välja bort vård och
omsorg som man inte är nöjd med. Denna
grupp tror att konkurrens skapar högre
kvalitet och därmed bättre vård och omsorg. I den andra vågskålen finns de som
anser att vård och omsorg ska utföras i ett
stadsmonopol, dvs. i reglerad och styrd
form. Denna grupp tror inte på konkurrens
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som drivkraft för högre kvalitet utan att
detta kan uppnås genom politisk makt.
Denna grupp har också ett större fokus
på jämlikhet, att alla ska få samma nivå
men att det bara finns en nivå att få.
Som samhällsmedborgare är det
viktigt att veta att all den retorik som
nu förekommer (vinstförbud, valfrihet,
förbud mot riskkapital mm.) endast
handlar om att hitta politiska argument
för att uppnå det grundläggande målet.
Antingen väljer du som medborgare det
som du tycker är bäst för dig eller så väljer du en politiker som bestämmer vad
som är bäst för dig.
Vi bor i en demokrati och i en sådan

Vi som medborgare vill
kunna välja själva
måste allas åsikter värderas lika högt.
Det vi som medborgare kan förvänta
oss från våra folkvalda är att de åtminstone talar om för oss vad de har för
avsikter. Så är inte fallet. Privat vård och
omsorg används som ett förhandlingskort av de som vill inskränka valfriheten
för att skapa sig politiskt inflytande
men också för att de genuint inte tror
på valfrihet. De vill bygga om Sverige
i grunden. Problemet ligger inte där.
Problemet ligger i att den nuvarande
regeringen tvingas gå med på löften
om omfattande inskränkningar i rätten
till valfrihet för att överleva politiskt.

På så sätt hamnar vi i en konstig situation där
en åsikt som en mycket stor majoritet står för
(något som i princip alla undersökningar visar),
nämligen att vi själva vill välja, offras för att
överleva till nästa val.
Hur kommer detta spel sluta? Den som
visste! Min personliga uppfattning är dock att
sunt förnuft kommer att råda. När den politiska dansen har stannat tror jag fortfarande att
valfriheten kommer att finnas kvar helt enkelt
därför att vi som medborgare vill kunna välja
själva. Inte låta politiker välja åt oss.
Fredric Käll, VD Vivida Assistans
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PÅ HÄSTRYGGEN TRIVS CAROLINE SOM BÄST

På hästryggen trivs
Caroline som bäst
Det kan ha varit en tuff dag, en tuff natt. Humöret kan vara dåligt,
krafterna sinande. Men när Caroline hamnar på stoet Barcelonas
rygg ler hon. Det här är hennes höjdpunkt, hennes glädje och
hennes sätt att må bra. Vividanytt fick följe med henne till stallet,
Carolines fristad.
AV: MALIN BRAUER

Sveriges näst mest populära idrott
Att sitta där på hästryggen, att känna
hästens alla steg genom hela kroppen, att
kontrollera ett flera hundra kilo tungt djur
med stark flyktinstinkt och njuta av hovarnas dova ljud mot marken lockar en oerhört
stor del av Sveriges befolkning. Näst efter
ishockeyn är ridsporten den mest populära
idrotten i landet.
Långa köer till landets ridskolor
Flera olika grenar inom hästsporten utövas i
Sverige, allt ifrån trav till voltige, som är en
sorts gymnastik på hästryggen. Det finns
något för alla. Kanske är det också därför
ridning och hästsport trollbundit människor
i alla tider, att alla kan hitta sin inriktning.
Fascinationen över de stora, vackra djuren tycks hålla i sig och köerna till landets
ridskolor tycks aldrig ta slut.
4000 funktionsnedsatta rider
Ridning och hästsport är också den absolut
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största idrottsformen för människor med
olika typer av funktionsnedsättningar i
Sverige. Idag rider nästan 4000 funktionsnedsatta i vårt avlånga land, antingen i form
av ridterapi eller som vanlig fritidsridning. Att
få möjlighet att uppleva ridningens fördelar
har funktionsnedsatta haft sedan mitten på
förra sekelskiftet. Ridning stimulerar hela
kroppen, och bidrar till utveckling av både
motoriken samt förmågan att uppfatta saker.
650 ridskolor i Sverige
Hästsportens positiva inverkan på människan har varit känt i flera hundra år, och har
rekommenderats av läkare i alla tider. Av de
4000 aktiva ryttarna har den större delen av
dessa (cirka 2000) en kognitiv funktionsnedsättning och en eller flera tilläggsnedsättningar. I Sverige finns det cirka 650 ridklubbar som bedriver ridskoleverksamhet. På cirka
400 av dessa finns ridning i olika former för
funktionsnedsatta ryttare, de flesta av de
4000 aktiva rider för nöjes skull

Caroline är alltid
nyfiken på att testa nya
roliga saker
och en tredje sparkar hårt i boxväggen
när sadelgjorden spänns åt. Här inne trivs
Caroline, det märks tydligt även om hon
inte kan uttrycka det med ord. Det här är
hennes fristad, hennes glädje.
– Caroline kan ha haft en jättedålig natt, en
dålig dag. Hon kan vara trött, lite nere, men
så fort hon kommer hit händer det något.
Hon blir så glad av att vara här, berättar
Åse-Lott, som är Carolines assistent.
Rider för nöjes skull
Caroline rider för nöjes skull, men med på
köpet kommer bättre fysik, motion och
möjligheten att underhålla hennes intellektuella förmåga. Åse-Lott har arbetat
Caroline trivs i stallet tillsammans med Caroline i 3 år nu och
hon tycker att Caroline mer och mer känns
som en del av hennes familj, än någon hon
Caroline är uppvuxen med hästar
arbetar med.
En av de 4000 som rider är Caroline. Hon är
– Att jobba med Caroline är att ha världens
32 år gammal och kommer från Örebro.
bästa jobb. Jag får ta stort eget ansvar, det
I princip är hon född bland hästar och Caroline
är flexibelt och vi kan hitta på massor med
kommer från en mycket hästsportsintresserad
roliga grejer. Caroline är alltid nyfiken på
familj. Hennes pappa Raymond som idag är
att testa nya roliga saker, vi har så roligt
med i stallet är veterinär med inriktning på just
tillsammans, säger Åse-Lott.
stora djur, så Caroline har följt med honom
runt på olika gårdar sedan hon var liten. Att
Raymond dessutom har fött upp både rid- och
travhästar gör att Caroline är milt sagt erfaren
i umgänget med de här stora djuren. Hennes
egen resa på hästryggen påbörjades som barn,
hon red och ägnade sig åt hoppning. Sedan
fick Caroline sin funktionsnedsättning och det
fungerade inte längre. Men sedan några år
har hon tagit upp det igen, en gång i veckan
befinner hon sig i stallet och rider lektion.
Det här är hennes fristad
Det är en råkall tisdag i februari när Vividanytt
träffar Caroline i stallet på Karlslunds ridklubb.
Där inne frustar hästarna, någon gnäggar

Åse-Lott förbereder Barcelona med van hand
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PÅ HÄSTRYGGEN TRIVS CAROLINE SOM BÄST

Har ridit hästen Barcelona i många år
Väl inne i stallet är Caroline hemma och hon ler stort när hon kommer
fram tills den häst som hon ridit i många år nu, det mörkbruna 22-åriga
stoet Barcelona med vit bläs och lugna, varma ögon. Caroline klappar
Barcelona försiktigt på mulen, och Barcelona slappnar av.
Assistenten Åse-Lott och Carolines pappa Raymond är de som är med
idag. Precis som Raymond och Caroline har också Åse-Lott en gedigen
bakgrund i hästsportsvärlden och rör sig smidigt i den här miljön. Hon
ser till att Barcelona är klar för ridningen och sätter på henne utrustningen med van hand.
– Att få använda min kunskap om hästar i mitt jobb är fantastiskt,
säger hon samtidigt som hon ryktar Barcelona. Åse-Lott brinner för

PÅ HÄSTRYGGEN TRIVS CAROLINE SOM BÄST

människor och hästar och samspelet dem
emellan. Tidigare har hon anordnat ridläger
på somrarna för personer både med och
utan funktionsnedsättningar.
– Det här är verkligen veckans höjdpunkt
i mitt arbete, att få se Carolines glädje är
fantastiskt, säger hon.

Leendena sprider sig
När hästen Barcelona, och Caroline är redo
går vi ut i ridhuset. I gruppen är de ungefär tio ekipage. Nästan alla har någon form
av fysisk funktionsnedsättning och behöver
hjälp av en person som leder hästen och
ser till att de sitter säkert i sadeln. I Carolines fall är det hennes pappa som springer
bredvid och hennes assistent Åse-Lott som
leder hästen.
Ridläraren som leder lektionen hjälper alla
ryttarna på plats i sadeln, och som sig bör
väntar alla ekipage på mittlinjen tills alla är
på plats och lektionen kan börja. När de
fått klartecken hörs lite olika smackljud i
ridhuset och långsamt börjarna hästarna
röra sig framåt i skritt. Hästarna värms upp
och leendena börjar sprida sig på deltagarnas läppar. Det här är glädje. Caroline ler
stort varje gång hon passerar min plats på
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läktaren och det märks att hon tycker det
här är fantastiskt.
”Vi längtar till nästa gång”
Ridlektionen fortsätter, hästarna styrs upp
på volter, vänder snett igenom och drivs
igång i ökad skritt, en av tjejerna skrattar
där uppe på hästryggen och jag blir
nästan avundsjuk, jag vill också sitta där
på hästryggen och känna den gungande
skritten. Det drar ihop sig till trav, längs
ena långsidan ska ekipagen trava. En
efter en passerar de långsidan, det går
undan för vissa, men de sitter avslappnat
i sadlarna och följer med hästarnas rytm.
Ridlektionen börjar lida mot sitt slut,
ekipagen sluter upp på mittlinjen, nöjda
blickar och trötta hästar. Caroline sitter
av sin häst och leder tillbaka Barcelona till
stallet, och gör iordning henne. Kommunikation igen, mellan Caroline och det

bruna, gamla stoet finns en förståelse, ett
samförstånd. Caroline är avslappnad och glad,
och lägger ytterligare en lyckad ridlektion i sitt
bagage.
– Vi längtar redan till nästa vecka, säger
Åse-Lott, och Caroline instämmer på hennes
vis.

Det här är verkligen
veckans höjdpunkt i mitt
arbete - att få se Carolines
glädje är fantastiskt!
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MEDARBETARUNDERSÖKNING 2015

Du har chansen att
påverka din arbetssituation!
Hur ser du som personlig assistent på ditt arbete, din arbetssituation
och på Vivida som arbetsgivare? Kan du påverka ditt arbete, tas dina
åsikter på allvar och har du någon gång blivit illa behandlad på din
arbetsplats? Vivida vill veta! Hjälp oss att bli bättre genom att svara på
årets medarbetarundersökning!

Ditt arbete är oerhört viktigt
Som personlig assistent anställd
av Vivida är du oerhört viktig.
Utan ditt engagemang och
goda arbete kommer inte
assistansen fungera. Om det
finns olösta problem i din arbetssituation, eller om det finns
sådant som du är missnöjd över
kommer snart ditt engagemang
att minska, och därmed ditt
goda arbete.
Prata med din chef i första
hand
Det är oerhört viktigt att du
känner förtroende för din chef,

Jag tycker..
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och vi hoppas naturligtvis att du i
första hand vänder dig dit om det
är något du vill lyfta gällande din
arbetssituation som inte fungerar,
eller gällande något annat du vill
ge feedback på.
Vi vill utvecklas
Vivida jobbar hela tiden med att
utveckla, och i den mån det är
möjligt, förbättra vår verksamhet
och våra medarbetares arbetssituation. För att kunna göra det
behöver vi din hjälp! Det har blivit
dags för årets medarbetarundersökning och vi vill verkligen be dig
att ta några minuter av din

Jag upplever
att.....

undrar..

Jag gillar mitt...

tid och besvara ett antal frågor.
Din upplevelse, dina erfarenheter och dina åsikter kring din
egen arbetssituation och Vividas
verksamhet är oerhört betydelsefulla för oss. Bra som dålig, all
information är viktig!
Utan dina åsikter kan vi omöjligen utvecklas och nå vår vision,
att vara en av Sveriges ledande
assistansanordnare.

Jag vill att...

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2015

Utdrag ur föregående års resultat:

Fråga: Jag trivs med mitt arbete
2013
3,9% 0,4%
32,2%

2014
63,6%

3,0%

0,7%

28,4%

Alltid eller mycket ofta

Ganska sällan

Ganska ofta

Ganska sällan eller aldrig

Undersökningen kommer i april
Medarbetarundersökningen skickas
ut via e-post i början av april, och
frågorna tar ca 15 minuter att
besvara. Om du bytt e-postadress,
eller nyligen skaffat dig en, kom
ihåg att meddela din Assistanschef
detta så de kan lägga in rätt adress i
våra system.

67,9%

Tävla om fina priser
Du besvarar naturligtvis undersökningen anonymt, och du
som deltar är med i utlottningen
av fina priser, bland annat en
hotellövernattning och middag
för två hos något av Petite hotels
många fantastiska hotell runt om
i Sverige.

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla Vivida!

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

R

elationer

ANNONS

På Hygienshoppen.se handlar du dina hygienprodukter med leverans direkt
hem till din dörr.
Ange rabattkoden: Vivida Assistans

!
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g
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Ring 20 90 60
019-

KRÖNIKA

Per-Johans tankar
Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett neurologiskt
funktionshinder sedan födseln.
TEXT: PER-JOHAN INGBERG

De allra flesta vuxna människor
har en eller flera gånger hört
frasen ”Taxi – var god dröj!”
Eller som funktionsnedsatt medborgare, beroende av färdtjänst,
anhörig eller personlig assistent
känner man istället alltför väl
igen följande fras: - Just nu är
det samtal före. Tack för att du
väntar! Du behåller din plats i
kön, och vi hjälper dig så fort vi
kan!
När du väl kommer fram, efter
en lång väntan, gäller det att ha
alla fakta och tankar kring den
aktuella resan klara, för då ska
det gå fort!
Det är gott och väl att man
bygger ut transportkapaciteten
i en växande region, men passa
också på att uppgradera fordon,
serviceteknik och utbildning till
2000-talet. Bemötande icke att
förglömma…
Efter ovan beskrivna samtal till
Beställningscentralen tycker
man att det bara borde vara att
vara färdigt att åka när taxin/
rullstolsbussen kommer… ja så
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enkelt kan det vara, men långt
ifrån alltid!
Vid beställningen av den aktuella
resan så måste man ange från
vilken adress och till vilken adress
man vill resa, samt vilken tid du
avser att resa. Detta är ju inget
konstigt, men sedan när telefonisten bokar fordon åt dig kan det
genast bli mycket jobbigare och
krångligare. Anledningen till detta
är att du som kund och telefonisten ofta har olika uppfattningar
om hur lång tid man måste ha på
sig för att komma från punkt A till
B. Dessutom visar det sig ofta att
telefonisten på beställningscentralen och chauffören ute i fordonen
gör helt olika bedömningar vad
gäller tidsåtgången för en insats.
Det är ju trevligt att färdtjänstansvariga vill se till att kunden kommer i tid till det avtalade mötet,
men man kanske inte behöver en
timme på sig för en resa som tar
femton minuter?
Men det är här som, vad jag
skulle vilja kalla samordnings- och
samåkningseffekter, kommer in i
bilden. Alltså färdtjänstsamordna-

ren vill ha tid på sig att kunna
skicka flera kunder med
samma buss. Om du exempelvis. har beställt en resa till
ett köpcentrum utanför stan
och vi kunder har fått ungefär
samma upphämtningstid,
kan det ju vara praktiskt att
transporteras med samma
fordon… det är bara det att
de olika svängarna inne i stan
för att hämta upp kunderna
kanske inte alls är praktiska
och i själva verket är det denna samåkning som äter upp
så mycket tid för den enskilde.
En buss i linjetrafik har sin
rutt som den kör fram och
tillbaka ett visst antal gånger
per pass i enlighet med en
i förväg uppgjord tidtabell.
Under samma tid kan taxi
och färdtjänstfordon tvingas
röra sig över hela stan. Även
om färdtjänsten i grunden
ska vara ett komplement till
annan kollektivtrafik för oss
funktionshindrade, ges dessa
transportformer helt olika
förutsättningar.
Ett större, och mera påtag-

KRÖNIKA
ligt, problem än samåkningen
är tidhållningen. Låt säga att jag
ska träffa Carina på IKEA klockan
13.30. Jag och beställningscentralen kommer överens om att
bussen ska hämta mig 12.50.
Klockan 13.15. har det ännu inte
dykt upp någon transport. Om
min personliga assistent ringer
och kollar med beställningscentralen vart min skjuts har tagit
vägen, får vi oftast svaret att ”Jo,
men den är på väg” och så dyker
den upp fem minuter innan jag
skulle varit på plats.
Detta är väl inget att skryta
med, men jag har vid det här laget mer än fyrtio års erfarenhet,
på gott och ont, som kund inom
Örebro kommuns färdtjänstservice. Måste tyvärr säga att det i det
stora hela gått bakåt. Även om
färdtjänst-/specialfordonen var
betydligt färre på 1970-talet var
stämningen och servicen bättre.
Det är väl inget krav att chaufförerna i alla lägen ska känna mig
personligen, men känslan är att
de bör ha en större allmängiltig
kunskap om funktionshindrade
och våra förutsättningar. När
man som förare har länet som
huvudsakligt arbetsfällt, krävs
det en bättre förkunskap än vad
som verkar finnas idag. Min personliga assistent ska inte behöva
vara förarens GPS när vi färdas
i stadens mest centrala delar.
Detta har dock varit fallet så sent
som sommaren 2014.
När jag då och då har ifrågasatt
systemet med samåkning inom
färdtjänstsektorn har jag bland
annat fått till svar att som kund
ska man se färdtjänstfordonet
som en ersättning för stadsbussarna, därför kan jag inte
förvänta mig att få åka ensam

Jag är inte trafikledare, men har
några ideér för att förbättra
sakernas tillstånd.
alla gånger. Ja men om man nu
”köper” det argumentet, då bör
kunden kunna förvänta sig att
chaufförerna på färdtjänsten hittar till de flesta adresserna inom
sitt arbetsområde? Hur skulle det
se ut med en stadsbusschaufför
som måste fråga passagerarna
om den aktuella busslinjens
sträckning…
Jag är inte trafikledare, men
några idéer för att förbättra
sakernas tillstånd. De åkarföretag

som länstrafiken i Örebro använder sig av har ju fått sina
uppdrag efter ett upphandlingsförfarande… Går det att
konkurrensutsätta beställningscentralen? Eller genom
utbildning, fortbildning förbättra deras kundperspektiv.
Färdtjänst är ett serviceyrke
– från inkommande samtal
till chauffören ute i trafiken.
Vi är inte till för dem – de är
till för oss!
PER-JOHAN INGBERG
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Häng med till Kolmårdens djurpark!

Vi hoppas att vi tillsammans får en härlig dag bland alla
djuren! För dig som är kund eller jobbar som assistent hos
Vivida bjuder vi på inträde och lunch. Eventuella resekostnader bekostar du själv.

Foto: Miche Seiko/Kolmården

Är du kund eller arbetar du som personlig
assistent hos Vivida? Då är du hjärtligt
välkommen att följa med oss till en heldag
på Kolmårdens djurpark lördagen den16
maj klockan 10-17.

Foto: Effektfabriken/Kolmården

INBJUDAN

Kom och träffa oss!

Foto: PJ Wedell/Kolmården

Du som är medföljande assistent och arbetar under dagen
ska ta med dig ditt assistent-ID, då går du in gratis.

Datum: lördagen den16 maj
Vi samlas kl. 9:45 vid huvudentrén.
Anmäl dig senast 4/5 till: asa.lamu@vivida.se
Har du frågor så går det bra att kontakta
Åsa Lamu, 019-555 43 25
Petra Klinteryd, 019-555 43 04

......och mig!

Välkommen!
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Foto: Rickard Monéus/Kolmården

Du som är kund hos Vivida och anmäler dig till aktiviteten
på Kolmården har möjlighet att delta i en utlottning om
en av två exklusiva träffar med Kolmårdens delfiner där du
under en timme får tillfälle att på nära håll se och klappa
en delfin. Vinnarna kontaktas i god tid och du får då också
instruktioner gällande besöket. Meddela oss om du vill vara
med i utlottningen i samband med din anmälan.
...och mig!

DU GÖR SKILLNAD

Du gör skillnad!

De senaste åren har vård och
omsorgssektorn , som du säkert
märkt, fått utstå mycket skriverier
i medierna. En del är så klart sanningsenligt, men mycket är också
myter. Kanske har du själv fått
utstå kommentarer när du berättat
om ditt arbete?
Vårdföretagarna driver just nu
uppropet ”Vi gör skillnad” och så
här beskriver de varför det finns
ett upprop:
”Många är oroliga, alltifrån
företagare och medarbetare till
omsorgstagare och patienter. Det
finns både fördomar och okunskap
kring privat driven vård och omsorg, och politiker hotar att lägga
krokben för hela vår bransch.

Det var faktiskt inte bättre förr.
En återgång till vård enbart i
offentlig regi - som är den stora
konsekvensen av ett vinstförbud är också ohållbar när Sverige står
inför stora utmaningar med en
åldrande befolkning. För vinster
behövs för att verksamheterna ska
utvecklas, nya företag ska startas,
och fler medarbetare ska kunna
erbjudas jobb i välfärdsföretagen.”
Som anställd hos Vivida är du en
del av den moderna välfärden. Du
är en av 160 000 medarbetare
på 12 000 privat drivna vård- och
omsorgsföretag. Varje dag bidrar
vi tillsammans till högre kvalitet,
ökad tillgänglighet och större
mångfald.

Du gör med ditt arbete skillnad!
Så prata med din omgivning, hjälp
oss att inte låta mediernas bild av
vår bransch bli allmänhetens uppfattning. På www.vigorskillnad.se
hittar du massor med bra material.
Du hittar mytkalendern, som slår
hål på myter om exempelvis vår
verksamhet, presentationer av
olika verksamheter och svaret på
den stora frågan, vägde Carema
egentligen blöjorna?

Ditt arbete är viktigt Du gör skillnad!
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UTBILDNING

Vividas utbildningar
förändras och förbättras
Att Vividas personliga assistenter utbildas och utvecklas är oerhört viktigt
för att den assistans vi erbjuder våra kunder ska hålla hög kvalitet. Vivida
har ända sedan starten arbetat aktivt med utbildningsfrågan, och otaliga
utbildningar har hållits runt om i landet i syfte att öka kompetensen hos
våra assistenter. I takt med att vår organisation växer, och utvecklas måste
också vår utbildningsorganisation göra det.

Bättre ryggsäck och mer användbara verktyg
Vi vill ge våra assistenter en bättre
ryggsäck och fler verktyg för sitt
dagliga arbete. Vi vill också att Vividas
alla assistenter ska ha en gemensam
grund att stå på. Vividas arbetsplatser
har olika förutsättningar, och olika
behov. Därför väljer vi nu att förändra
hela vår utbildningsorganisation, och
vi hoppas att du som arbetar hos oss
ska känna att det ger dig ytterligare
möjligheter till utveckling och ökad
kompetens.
Webbaserad introduktionsutbildning införs
Den största förändringen är att vi
arbetar för att ta fram en webbaserad
introduktionsutbildning som kommer
vara obligatorisk för alla nyanställda.
Förändringen kommer också innebära
att våra Assistanschefer har ansvar
för kompetensförsörjningen på våra
arbetsplatser. Tidigare har du som
assistent själv kunnat anmäla dig till
våra utbildningar, men nu är det upp
till din assistanschef att föreslå dig
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utbildningar som du behöver i ditt
arbete.
Vi satsar på våra arbetsledare
Under 2015 satsar vi lite extra på våra
arbetsledare. Begreppet arbetsledare
varierar i vår bransch men för oss
betyder det en assistent med utökade ansvarsuppgifter. En arbetsledare
utses oftast för större grupper men
kan också finnas i mindre grupper när
ett behov finns. Syftet med att utse
en arbetsledare är att skapa en större
närhet för oss här på kontoret. En närhet som hjälper till att höja kvaliteten
i assistansen. Utan en arbetsledare är
det Assistanschefen som ska försäkra
sig om att allt fungerar som det ska,
något som kan bli omöjligt i större
grupper med tanke på de bitvis stora
avstånden som finns. Med en arbetsledare får Assistanschefen en direkt
kontakt till arbetsplatsen och därmed
större möjlighet att planera och leda
verksamheten i gruppen.
Arbetsledarutbildningen görs om
Som ni förstår är därför arbetsledaren

en av de viktigaste personerna i
Vivida för att kvaliteten i assistansen ska bli god och det är därför
vi väljer att utveckla deras roll.
Arbetsledarutbildningen kommer
att göras om i grunden och ett
större fokus på att stödja och
höja arbetsledarnas kompetens
kommer göras. Vi hoppas att
detta kommer att få arbetsledarnas arbetssituation att bli bättre,
att de känner sig tryggare i sina
arbetsuppgifter och att de tillsammans med Assistanscheferna kan
göra vår assistans tryggare och
bättre för alla som valt Vivida som
assistansanordnare och
arbetsgivare.

”Vi vill ge våra
assistenter en
bättre ryggsäck och
fler verktyg för sitt
dagliga arbete”
Andreas Hill, utbildningsansvarig Vivida

Vårens utbildningsdatum
Utbildningsdatum

Kurs

Ort

22-23 april

Taktilmassage grund

Örebro

23 april

Omvårdnadsutbildning

Västerås

Har du frågor kring Vividas utbildningar är du välkommen att kontakta din
Assistanschef. Mer information om våra utbildningar hittar du på vår hemsida
vivida.se

SM - RULLSTOLSINNEBANDY 2015

SM i Rullstolsinnebandy 2015
I slutet på januari 2015 genomfördes SM-veckan i Örebro. En av sporterna som genomfördes
var rullstolsinnebandy. I tidigare nummer av Vividanytt har vi porträtterat Oscar, Kalle och
Dennis. Tre killar vars intresse kretsar mycket kring rullstolsinnebandy och i år igen var
Eskilstuna HIF ett av lagen i SM-finalen som spelades i Mellringe Idrottshall, Örebro. Dennis
hade stora förväntningar på årets SM och berättar här med sina egna ord om SM-spelet.

- Det är ju alltid kul
att delta i ett SM, en
fantastisk erfarenhet!
Sedan har jag haft
sådan tur att jag
tillhör ett såpass bra
lag, så vi har deltagit i
tre raka finaler! Dock
har vi ”bara” lyckats
ta ett guld. Men även
det är ju en stor ära,
jag är inte ens 22 år och har redan fått tre
medaljer i SM. Jag tycker att vi har Sveriges bästa lag.
- Det kändes jättebra de två första
matcherna och vi tog två klara segrar mot
våra två största guldkonkurrenter, just
därför var finalförlusten extra sur eftersom
vi hade vunnit med 4-2 mot samma motstånd dagen innan.
- Tredje matchen spelade vi mot Kalmar,
som vi normalt sett brukar ha ganska lätt
för. Men den här gången spelade Kalmar
smart, de drog ner tempot till noll nästan
och det passar inte oss alls då vi gillar fart
och fläkt och har väldigt snabba spelare.
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Dock lyckades vi ändå vinna med 2-1,
men jag tror inte att det är någon i laget
som är nöjd med matchbilden.
Finalen spelades mot Göteborg, som sagt
så hade vi vunnit mot dem dagen innan
med 4-2 så vi hade bra självförtroende
och trodde att vi skulle kunna ta revansch
från 2013 års final, också mot Göteborg,
vilken vi förlorade med 6-4.
- Vi var det bättre laget genom hela
matchen men Göteborgs målvakt storspelade och var rena väggen, så Göteborgs skitmål 6 minuter in i matchen blev
matchens enda. Därmed tog vi silver för
andra året i rad.
- Såklart är vi inte nöjda med ett silver,
vårt mål var att ta guld. Men turneringen
som helhet är jag personligen väldigt
nöjd med då vi verkligen visade att vi är
Sveriges bästa lag. Även i finalen var vi
bäst men som sagt så är det ju målen
som räknas...
Dennis

Friskvårdsbidrag!
Vivida tycker att det är viktigt att våra medarbetare mår bra.
Därför vill vi påminna dig om att använda ditt friskvårdsbidrag!
Alla medarbetare som arbetat regelbundet enligt schema i minst
tre månader, och som har för avsikt att fortsätta arbeta regelbundet, får friskvårdsbidrag. För att få bidraget ska du arbeta
minst 8 h/vecka.För dig som arbetar 8 h/vecka och upp till halvtid är bidraget 750 kronor, och för dig som arbetar halvtid eller
mer är bidraget 1500 kronor. Kvittot för den aktivitet du valt att
använda bidraget till skickar du tillsammans med din tidrapport
till Vivida.
Är du osäker på vad som gäller för just dig kan du kontakta din
Assistanschef.
Kort fakta
2014 utnyttjades 209 128 kronor för friskvårdsaktiviteter
på Vivida.

Hur når vi dig?
På Vivida strävar vi efter att påverka miljön så lite som möjligt. Som en del i det
arbetet har vi beslutat att minska andelen utskick via brev, och istället använda
e-post i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att lönespecifikationer
och annat nu enbart skickas via e-post.
För att det ska fungera, och för att du ska få nödvändig information behöver
vi veta att din e-postadress stämmer. Om du inte får e-postmeddelanden
från oss, eller om du bytt adress behöver du kontakta din
Assistanschef. Det gäller även om du angett korrekt
e-postadress i ViTid eftersom vi på kontoret inte
kan använda ViTid för utskick. Tack!

LITE AV VARJE

Raw Citronbollar!
Är du sugen på något sött? Det här är världens
snabbaste, godaste och nyttigaste godis.
Baka occh njut!
1,5 dl mandelmjöl
1 dl dadlar
Skalet av 1/2 riven citron
Saften från 1 citron
1,5 dl kokos
1 tsk vaniljpulver
30 gr torkade blåbär
Gör så här:
Mixa dadlarna fint och tillsätt kokos, citron och
mandelmjöl. Häll i blåbären och vaniljpulver. Mixa
kort, det är gott om det är bitar av blåbär i! Forma
till bollar och rulla i blåbärspulver eller kokosflingor.
Förvara i kylskåp.

Filmtips!

Tips för bättre stämning
på arbetsplatsen
1. Ta tillvara på varandras

kompetens och låt alla
vara duktiga på något.
2. Var raka och ärliga i

kommunikationen med
varandra.
3. Hjäps åt att introducera

nyanställda och hjälp dem
att känna sig delaktiga
och välkomna.
Har du missat filmen ”You´re not you”? Filmen handlar om pianisten
Kate som insjuknar i ALS och tittaren får följa henne genom sjukdomens aggresiva utveckling, där Kate gradvis försämras. Kates familj
erbjuder henne de bästa tänkbara personliga assistenterna, men Kate
själv faller för den, enligt hennes omgivning, helt inkompetenta Bec.
Tillsammans hittar de två helt olika kvinnorna vägen in till varandras
starka sidor och hur de, trots det självskrivna slutet, växer tillsammans.
Huvudrollen spelas av den dubbelt Oscar-belönade Hillary Swank och
är verkligen oerhört sevärd!

Se den!
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4. Prata med varandra om

det som både är positivt och negativt. Stötta
varandra!
5. Hjälp varandra att våga

uttrycka sina åsikter och
ta tillvara på allas förslag.

LITE AV VARJE

Ja må
dom leva!

Hej Elaine!
Från och med den 2 mars har Vividas
kontor fått förstärkning i form av
en ny personalassistent. Hon heter
Elaine Berg och är 60 år. Elaine bor
i Örebro tillsammans med sin man
Rolf. Hon har tre söner och väntar
just nu otåligt på sitt första barnbarn som är på gång. Elaine har ett
brinnande intresse för trädgård och
påtar gärna i jorden när tillfälle ges.
Senast kommer Elaine från Stiftelsen
Aktiva. Som personalassistent kommer Elaine vara en stöd- och servicefunktion till assistansavdelningen.

Vivida vill gratulera alla
kunder och medarbetare
som fyller jämnt under
februari, mars och
april!
FEBRUARI
Per i Örebro - 60 år
Emma i Huddlingeby - 30 år
Linda i Kolbäck - 30 år
MARS

Vi önskar Elaine varmt välkommen till oss!

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
löneadministratörer ta hand om alla
siffror och du får din lön i tid!

Påskens och Valborgs öppettider på
Vividas kontor
När kontoret är stängt kan du vid
akuta bemanningsärenden ringa
vår akuttelefon som har nummer
020-10 30 00.
Övrig tid är kontoret öppet som
vanligt mellan 8.00 - 17.00

Torsdag 2 april
Fredag 3 april
Måndag 6 april
Torsdag 30 april
Fredag 1 maj

8:00-14:00
Stängt
Stängt
8:00-14:00
Stängt

Lena i Lomma - 70 år
Caroline i Västerås - 20 år
Malin i Västerås - 30 år
Jakob i Trosa - 10 år
Anneli i Norrtälje - 20 år
Linda i Skoghall - 30 år
Sanna i Skultuna - 40 år
APRIL
Susanne i Kvicksund - 50 år
Fanny i Västerås - 20 år
Linnea i Västerås - 30 år
Christer i Västerås - 70 år
Annica i Skogstorp - 40 år
Rose-Marie i Västerås - 50 år
Linnea i Örnsköldsvik - 20 år
Marie i Örebro - 30 år
Sanna i Farsta - 30 år

ttis
a
r
g
Stort er!
till
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Vivida
Assistans
- Med högre kvalitet!

Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag
sedan 2008 med dubbellicens sedan 2012

www.vivida.se

