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VIVIDA ASSISTANS OCH VIVIDANYTT

Vivida gör
skillnad

Just nu pågår en kampanj som fått namnet ”Vi gör skillnad”. Kampanjen 
som kommer från Vårdföretagarna syftar till att skapa en motvikt till det 

drev från vissa politiska läger och från vissa journalister som bedrivs för 
att stoppa eller begränsa privat vård och omsorg i Sverige.

”Vi gör skillnad” vill framhäva 
alla de hundratusentals medar-
betare i Sverige som arbetar hos 
en privat vård- och omsorgsgiva-
re och som trivs med sina arbe-
ten och sin arbetsgivare. Det är 
nämligen så att vad man än väl-
jer att mäta eller jämföra med 
framkommer det att privata ar-
betsgivare över lag har en högre 
kundnöjdhet, får högre resultat på medar-
betarundersökningar och utför arbetet mer 
effektivt och därmed billigare.

Det faktum att privata företag kan utföra 
tjänsten billigare och därmed generera ett 
överskott är det som de krafter jag nämnde 
ovan emotsätter sig. Det faktum att privata 
företag nästan uteslutande utför arbetet 
bättre är irrelevant för denna ideologi. All 
verksamhet som finaniseras av skattemedel 
ska användas till vård och omsorg. Inget får 
gå till vinst.

Vid första anblicken kan vi alla hålla 
med om att våra skattepengar ska användas 
till vård och omsorg, inte till vinster. Rent 
känslomässigt är jag en av de som kan skriva 

under på detta. Det finns dock en 
del av mig som tänker längre än 
så. Jag vill kunna välja vem som 
ger mig och min familj vård och 
omsorg. Jag vill välja vilken vård-
central jag vill tillhöra, var mina 
barn ska gå i skolan eller var min 
gamla mormor ska bo på ålderns 
höst. Likaså vill jag om behovet 
skulle uppstå kunna välja vilken 

assistansanordnare som kan ge mig den 
bästa kvaliteten. Men framför allt vill jag 
kunna välja bort en utförare som inte håller 
måttet.

Valmöjligheten driver upp kvaliteten
Att välja vård och omsorg är för mig samma 
sak som att jag vill kunna välja vilken bil jag 
vill köpa eller vilken snickare eller rörmo-
kare jag vill anlita. Det jag inte vill är att en 
politiker ska välja åt mig genom att bara 
tillhandahålla ett alternativ. Historiskt har 
vi sett vad det har gett för resultat. I Öst-
tyskland bestämde politikerna att det skul-
le finnas en bil för medborgarna att välja 
på, Trabant. I Västtyskland fick flera bilpro-

Kontakta oss

Vårdföretagarnas 
kampanj 

”Vi gör skillnad”.
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ducenter konkurrera fritt. Jag tror ingen i 
dag skulle föredra en Trabant framför en 
BMW, Mercedes, Audi, Opel eller Volkswa-
gen. Konkurrens föder kvalitet.

En förutsättning för att kunna välja är 
naturligtvis att det finns något att välja 
 mellan och den förutsättningen bygger på 
att någon vill tillhandahålla tjänsten. Val-
möjligheten föder konkurrens som i sin  
tur driver upp kvaliteten. 

Vinst är en förutsättning för framtida  
utveckling och investeringar
Här är det viktigt att klargöra att, bara för 
att ett företag går med vinst, betyder det 
inte att någon får en massa pengar i fickan. 
Vinst är i första hand en av de mest avgö-
rande faktorerna för att ett företag ska kun-
na överleva på lång sikt. Det är en form av 
sparande, men också en möjlighet för inves-
teringar för framtiden. När dessa behov är 
tillgodosedda kan det också finnas utrym-
me för ägaren av företaget att tillåta sig en 
ränta på de pengar han eller hon har satt in 

i företaget. Det är nämligen det en vinst-
utdelning är. Tas möjligheten till vinst bort 
kommer möjligheten att driva företag att 
försvinna. Dessutom kommer viljan att 
starta företag försvinna. Vem vill belåna hus 
och hem utan att få möjlighet att få tillbaka 
pengarna? Vem vill göra något sådant? 

Med andra ord. Tas möjligheten till vinst 
bort kommer det inte finnas något att väja 
på. Valfriheten kommer att försvinna eller 
radikalt urholkas. Ser jag det ur det per-
spektivet har jag inga problem med att ett 
företag går med vinst under förutsättning 
att det ger mig bättre kvalitet än vad det of-
fentliga alternativet skulle ge mig.

”Vi gör skillnad” ger oss, som arbetar i 
privat vård och omsorg, en möjlighet att stå 
upp för valfriheten. Om du tycker som vi, gå 
in på vår hemsida och klicka på länken för 
att skriva under upproret. ”Vi gör skillnad”.

 
Fredric

VIVIDA ASSISTANS OCH VIVIDANYTT

Likaså vill jag om behovet 
skulle uppstå kunna välja 
 vilken assistansanordnare 
som kan ge mig den bästa 
kvaliteten. Men framför allt 
vill jag kunna välja bort en 
utförare som inte håller 
måttet.

Fredric Käll, VD Vivida Assistans



A RT I K E L N A M N

– Vi siktar högt båda två, vi vill bli så bra som vi bara kan bli!  
– Jag siktar på landslaget säger Kalle och Dennis håller med.  
– Jag vill bli bäst! säger Dennis med ett stort leende. 
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En tuff sport med boll, 
klubba och rullstol
Två dagar i veckan är det full fart på MunktellArenan i Eskilstuna. Dennis och Kalle är två aktiva 
killar som båda tränar innebandy i Eskilstuna Innebandyförening och har siktet inställt på att bli 
bäst. En söndag i slutet på april fick Vividanytt hänga med på en innebandyträning där glädjen 
och gemenskapen i spelet inte går att ta miste på. 

Fick i tidig ålder prova på  
flera olika idrotter 
Kalle Toft och Dennis Barawe är 
två aktiva killar i 20-årsåldern. 
Båda är födda med ryggmärgs-
bråck och sitter i rullstol. När Kalle 
och Dennis var i 8-9 årsåldern var 
de med i en ”rullegrupp” i Nykö-
ping och det var genom den som 
de fick prova på flera olika idrotter. 

 – Jag gillar alla sporter men 
fastnade direkt för innebandyn, det 
är en väldigt rolig sport, jag gillar 
lagsporter, säger Dennis med ett 
stort leende. I min familj är det min 
pappa som är idrottsintresserad så 
det är från honom jag har fått mitt 
intresse för all sport. 

Kalle spelade även basket när 
han var yngre men gick sedan över 
till att enbart spela innebandy för 
att det var enklare att spela, och 
roligare!

Specialanpassade rullstolar
Innebandylaget de spelar i tillhör 
Eskilstuna Handikappidrottsfören-
ing. De tränar två dagar i veckan 
och spelar match en gång i måna-
den. När Kalle och Dennis tränar 
innebandy använder de special-

anpassade rullstolar. Rullstolarna 
kostar ca 35 000 kr per styck att 
köpa in. Båda skrattar när de ser 
min min och säger att de inte behö-
ver köpa sig en egen rullstol, klub-
ben har köpt in dem och man hyr 
på årsbasis. Stolen är specialanpas-
sad vilket innebär att de måste ha 
ekerskydd på hjulen för att skydda 
fingrarna, att hjulen är vinklade för 
att ge stolen bättre stabilitet och 
dessutom väger stolen mindre än 
en ”vanlig” rullstol. 

Vant och snabbt flyttar de över 
till stolarna. Kalle gör förflyttning-
en själv medan Dennis assistent 
lyfter över honom till stolen och 
spänner fast ben och fötter.

 – Sitter du bekvämt? frågar han 
och Dennis nickar innan han rullar 
ut på planen där tränaren Cia vän-
tar. Idag är det 13 stycken spelare 
på plats. Reglerna säger att det  
är ok att ha ”friska” spelare med i 
 laget, men då måste även de sitta  
i rullstol. 

– Just nu är det ingen i gruppen 
som är ”helt frisk” berättar Kalle, 
utan alla har någon funktionsned-
sättning av något slag; ryggmärgs-
bråck, CP-skada och protes bland 

Kalle och Dennis – bra polare! 

AV NINA ERIKSSON



A RT I K E L N A M N



A RT I K E L N A M NBollar flyger, smällar av klubbor mot golvet, skratten 
och hejaropen ekar mellan väggarna och det känns 
att de gillar det de gör. Det är fullt ös!

annat. Man får även vara både tjejer och 
killar i laget. 

– Det var en tjej med ett tag men hon 
slutade för något år sedan berättar Dennis. 

Det är ett ganska stort åldersspann i 
 laget, från 20 upp till ca 55 år och känslan  
i gruppen är god. Alla peppar och hejar på 
varandra, det märks att de har spelat till-
sammans länge och känner varandra väl. 

Svenska mästare 2013
Laget är med i Sverigeserien och ligger 
trea inför slutspelet i Jönköping i början  
på maj. 

– Det är jättekul säger Dennis, vi siktar 
på guld! 

År 2013 tog laget SM-guld vilket både 
Kalle och Dennis är väldigt stolta över. 

– Vi siktar högt båda två, vi vill bli så 
bra som vi bara kan bli! – Jag siktar på 
landslaget säger Kalle och Dennis håller 
med. – Jag vill bli bäst! säger Dennis med 
ett stort leende. 

Jag sätter laget före ”jaget”
Under 2,5 timma kör spelarna för fullt ute 
på plan. Teknikövning efter teknikövning 
avlöser varandra blandat med korta pau-
ser för återhämtning, vätskepaus och på-
fyllning av energi. På slutet kör de match 
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och då det går undan! Bollar 
flyger, smällar av klubbor mot 
golvet, skratten och hejaropen 
ekar mellan väggarna och det 
känns att de gillar det de gör. 
Det är fullt ös!

– Mina styrkor som spelare 
är att jag är en bra lagspelare 
och har ett bra skott, säger 
Dennis. Jag sätter laget före 
 ”jaget”. 

Kalle fortsätter: – Jag är en 
allroundspelare. Förut spelade 
jag som utespelare och det gör 
mig väldigt allround då jag kan 
spela var som helst på plan, el-
ler där tränaren vill att jag ska 
spela. Nu har Kalle spelat tre 
säsonger som huvudmålvakt 
och trivs ganska bra. 

– Men mitt mål är att få 
spela  ute igen. Kalle berättar 
att de har startat ett utveck-

lingslag för att få mer speltid, 
att kunna utvecklas mer. 

Vad är det svåraste med  
att spela innebandy? 
– Jag tycker det är svårt med 
klubbtekniken svarar Dennis 
snabbt. 

– Och jag är ett underbarn 
säger Kalle och skrattar. Men 
att vara snabb kan vara svårt, 
säger han efter en liten stund. 
Speluppfattningen var svår när 
man var yngre, då var det mer 
att ”jaga bollen” oavsett var den 
var och att göra mål, hela tiden. 
Då förstod jag inte spelet – nu 
förstår jag vad jag gör och var-
för säger Dennis, och Kalle hål-
ler med. 

– Man utvecklas hela tiden!
Vad är roligast med sporten 

då? Frågar jag, snabbt svarar 

både Dennis och Kalle: gemen-
skapen!

Har ni några tips till de som 
är sugna på att börja spela 
innebandy?
– Det är bara att sätta fart säger 
Kalle direkt. Leta reda på någon  
förening och ta kontakt med 
dem, oftast får man komma dit 
och testa på. Hos oss tar man 
kontakt med tränaren Cia.

Träningen är slut och Dennis 
och Kalle rullar iväg åt varsitt 
håll, Dennis mot Nyköping och 
Kalle mot Oxelösund – men 
båda med siktet inställt på 
Landslaget i framtiden!

 

8 snabba till Kalle Toft
Ålder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 år

Bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxelösund

Familj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mamma, pappa, lillasyster och en katt

Gör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Receptionist på IF-Metall i Nyköping

Tränar förutom innebandy  . . . Styrketräning

Intressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teknik, dataspel och bilar

Lyssnar på . . . . . . . . . . . . . . . . . Hårdrock! Favoriterna är Avenged Sevenfold 

Senast sedda film/TV-serie . . . . Fast and furious 6

8 snabba till Dennis Barawe
Ålder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 år

Bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyköping

Familj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lillasyster, mamma och pappa

Gör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanslist på Sörmlands Innebandy Förbund

Tränar förutom innebandy  . . . . Styrketräning

Intressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datorer och TV-spel, FIFA-Fotboll. Alla idrottspel! 

Lyssnar på . . . . . . . . . . . . . . . . . . All rock!

Senast sedda film/TV-serie  . . . . Two and a half men



A RT I K E L N A M N
Eskilstunas tränare Cia Andersson går 
igenom strategien inför nästa match.



A K U T T E L E F O N

För dig som är kund eller jobbar som assistent hos 
oss har vi en akuttelefon dit du kan vända dig vid 
akuta ärenden som inte kan vänta till våra ordinarie 
kontorstider. 

Akuttelefonen bemannas av personal från personal-
ansvarigavdelningen då eventuella akuta frågor som 
kan uppstå alltid berör bemanning eller andra händel-
ser som berör arbetsplatsen.

När kan jag som kund eller assistent använda 
akuttelefonen? 
Akuttelefonen syftar till att ta emot akuta frågor och 
händelser som sker efter kontorstid, det vill säga 
 mellan 17.00 och 08.00 på vardagar, samt hela helger 
och röda dagar. I första hand bör assistenten se om 
detta är något som kan vänta till ordinarie kontorstid.

Använd akuttelefonen:
•  Vid akut bemanning som arbetsgruppen och arbets-

ledaren inte lyckats lösa själva.
• Vid dödsfall.
• Vid arbetsplatsolycka.

Vividas jourtelefon byter 
namn till akuttelefon

Ring oss gärna!  
      019-20 90 60

Besök vår webbshop!
    www.hygienshoppen.se

Hygienprodukter 
på webben
På Hygienshoppen.se handlar du dina 
hygienprodukter med leverans direkt hem 
till din dörr. I vårt sortiment hittar du bland 
annat engångshandskar, inkontinensskydd, 
desinfektionsmedel för händer och ytor, 
skyddsprodukter, tvål, hudcreme m.m. 

A N N O N S
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En omständighet som är 
gemen sam för oss som har 
 Vivida  Assistans AB (eller nå-
gon annan assistanssamord-
nare) är att ni genom era med-
arbetare hjälper oss som 
kunder att få en både dräglig 
och bra vardag. De assistenter 
som vi som enskilda kunder 
tillsammans med Vivida Assis-
tans AB hjälps åt att ta fram – 
är i mitt fall en förutsättning för 
att jag ska må bra i vardagen. 

Förutom rutingöromålen i 
vardagen gör assistansen att 
jag får möjlighet att ägna mig åt 
mina speciella intressen. Nu är 
det söndagskväll och i går lör-
dag var jag på Bio Kumla till-
sammans med min personlige 
assistent och såg filmatisering-
en av Håkan Nessers roman: 
”Och piccadilly circus ligger 
inte i Kumla: en nöjestripp som 
varit mycket mycket mer kom-
plicerad om jag inte kunnat få 
hjälp och stöd av min assistent. 
Nu kunde vi åka till Kumla, se 
filmen och ta en korv efteråt – 
som ”vanliga människor” innan 
färdtjänsten hämtade upp oss. 
Det speciella med att ta sig till 
Kumla och se filmen där är ju 
att Håkan Nesser kommer däri-
från och förmodligen suttit i 

samma biosalong där vi satt. 
Byggnaden där Bio Kumla är 
inrymd hade också en liten 
”roll” i filmen. 

Av det just skrivna förstås 
att jag är i stort behov av per-
sonlig assistans när jag längtar 
ut för att utöva mina fritidsin-
tressen så som filmen här ovan, 
men även att gå till biblioteket, 
gå på konserter, teaterföreställ-
ningar mm, eller bara gå ut i 
parken en fin vårdag och lapa 
sol. 

Alla de här nämnda exem-
plen kan tyckas vara självklara, 
enkla och naturliga aktiviteter… 
Då svarar jag: ja, det är enkla, 
självklara och naturliga aktivi-
teter om man inte ”begåvats 
med” en funktionsnedsättning: 
har man en funktionsnedsätt-
ning kan man förmodligen del-
ta i ovan nämnda evenemang 
eller andra fritidssysselsätt-
ningar som man tycker är kul 
och mår bra av – men det krä-
ver så mycket mer av förbere-
delser, än att bara slänga på sig 
jackan och sticka iväg. 

Som ni som följt min spalt 
vet, är jag en rullstols- och 
Permo  bilberoende person, om 
jag då ser annonser för en bio-
film som lockar mig så måste 

jag bland annat tänka på följan-
de: Vilken dag går filmen? Hur 
ser mitt assistansschema ut? 
Hur är det med handikapptill-
gängligheten i den aktuella lo-
kalen? Rullstolsplatser etc. 
eventuell förbeställning av 
färdtjänst etc. Det är inte min 
avsikt att låta som en närkingsk 
gnällspik, jag vill bara berätta 
om min verklighet för er. 

Genom att berätta lite om 
mina fritidsintressen och vad 
som får mig att må bra, hoppas 
jag kunna belysa vilken viktig 
och grundläggande insats som 
mina personliga assistenter 
och assistanssamordnare gör 
för att jag ska kunna ta del av 
olika utbud på så normalt sätt 
som möjligt.

Om någon månad planerar 
jag att gå på sångerskan och 
musikern Louise Hoffsten –  
när hon kommer till stan. 

 

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

Per-Johans tankar
TEXT: PER-JOHAN INGBERG

Detta nummer av Vividanytt har temat ”Att må bra”. Följakt-
ligen har man bett mig fundera över vad som får mig att 
må bra i liv och vardag. Ett ämne som både kan behandlas 
med några få ord men också riskerar att svälla ut över alla 
gränser, beroende på humör och dagsform. 
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Anhörigforum 
på Södertuna Slott 

Den 9-10 maj genomförde Vivida ett anhörigforum på Södertuna Slott utanför Gnesta. 
Anhörigfrågor är något som vi tillsammans på Vivida arbetat med på olika sätt under 
de 10 år vi varit verksamma men startskottet på en ny mötesplats genomfördes under 

lite mer än ett dygn i början på maj. 
AV NINA ERIKSSON

NÅGRA RÖSTER FRÅN ANHÖRIGFORUM 

”Vi har ett behov att diskutera för oss relevanta frågor.”
”Mycket kunskap och reflektion kring min yrkesroll som personlig assistent och min roll som anhörig.”

”Mina skrattmuskler har verkligen fått träna! Tack för ett dygn fyllt av energi!”

Många erfarenheter byttes och deltagarna fick 
nya insikter, ny motivation och inspiration. Bland 
annat diskuterades min roll som assistent och 
rollen som anhörig, professionellt förhållnings-
sätt och arbetsmiljöfrågor. 

– Tillsammans är vi ett starkt team där vi an-
vänder våra kärnvärden och handlingsprinciper 
som grund i diskussioner. Erfarenheten och kun-
skapen kring anhörigrollen har du som anhörig, 
pedagogiken, innehållet och arrangemangen bi-
drar jag med säger Petra Klinteryd, utbildnings-
ansvarig på Vivida. ”

Under hösten kommer det bli fler möjligheter 
att träffas. Endagarsträffar och tvådagarsträffar. 
Håll utkik på Vividas hemsida för mer informa-
tion! 

Har du frågor eller idéer på vilket stöd Vivida 
kan vara för dig som anhörig? Kontakta Petra 
Klinteryd.

Planerade mötesplatser 2014
– 26 september – tema sekretess, plats Örebro
– 21-22 november, plats kommer 
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Arbetsglädje och Motivation
Må bra! 

Föreläsningen har riktat sig till alla medarbetar inom 
Vivida och under dessa två välbesökta föreläsningar har 
Anna bland annat pratat om:

  Positiv kartläggning – vilka är mina styrkor  
– hur kan jag dra nytta av dessa i mitt arbete?

  Arbetsglädje – mitt mål med en bra arbetsdag/
vecka? 

  Framgångsfaktorer/verktyg
  Att ge och få feedback 
  Återhämtning
  Egen reflektion

Föresläsningen varvades med teori och praktiska 
övningar som byggde på hög deltagaraktivitet. 

Fler föreläsningar planerade till hösten
Fler föreläsningar av Arbetsglädje och Motivation är 
planerade till hösten!

Håll utkik på hemsidan för kommande datum.  
Kom och lyssna du också!

Vid två tillfällen i vår har Vivida haft en föreläsning med temat Arbetsglädje och 
Motivation. Föreläsare har Anna Sandberg från Adecco Sweden AB varit.

1  Lägg märke till allt som  fungerar, 
bli möjlighetsletare!

2  Bjud på uppskattning och skapa 
på goda relationer!

3 Ta plats, var delaktig!

4  Sätt upp en utmaning/mål, per-
sonliga eller i teamet!

5 Var delaktig och bidra!

6 Njut av nuet!

7  Högt i tak! Lyft saker innan de blir 
för stora så undviker ni skitsnack 
och snöbollseffekten!

8  Ta hand om dig själv, avsätt tid 
för återhämtning!

9  Gräla på Värmländska!

10 Fira, jubla och belöna!

Anna Sandberg från Adecco motiverade deltagarna.

Annas tips på framgångsfaktorer för ökad arbetsglädje & motivation
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Med personlig  
assistans i sommar
Sommaren är äntligen här och bjuder på många härliga möjligheter till utflykter. 
Hur funkar det med personlig assistans på några av de mest populära resmålen i Sverige?

Kolmården
Som personlig assistent går du in 
gratis mot uppvisande av intyg till-
sammans med din kund. Nästintill 
hela parken kan nås med hjälp av 

rullstol, vissa delar av parken kan även nås med 
bil. För dig som har svårt att gå eller av annan an-
ledning har förhinder att ta sig fram till fots, finns 
möjlighet att ta egen bil runt djurparken. Grind-
kort, körtillstånd och karta över körvägen ges ut i 
biljettkassorna för 100 kr i deposition och ersätt-
ning för parkeringsavgift. Man parkerar sedan 
 bilen vid olika stationer för att gå runt där, och 
kör sedan vidare till nästa station. 

Läs mer på www.kolmarden.com

Astrid Lindgrens Värld
Personlig assistent/ledsagare 
 erbjuds fri entré mot uppvisande 
av intyg/ID-kort. Även denna 
sommar teckenspråktolkar de 

 föreställningar i parken vid flera tillfällen. Något 
som uppskattades mycket av alla gästande barn 
och vuxna med hörselproblem. 

Läs mer på www.alv.se för att se vilka dagar 
som föreställningarna teckenspråktolkas.

Liseberg
I de fall du har en funktionsned-
sättning som medför behov av 

ledsagare erbjuds ledsagaren fri entré. Kontakta 
Gästservice & Biljettcenter vid Huvudentrén eller 
Informationen vid Södra Entrén. Vid båda in-
gångarna finns ett antal parkeringsplatser reser-
verade för dem som har handikapptillstånd. 

Om du behöver en ledsagare som hjälp i och 
ur en attraktion eller som stöd under åkturen får 
du ledsagarpass på Gästservice. Åkpasset gäller 
endast för din ledsagare när ni tillsammans  åker/
besöker attraktionerna. 

Läs mer på www.liseberg.se

Gröna Lund
Som medföljande personlig assis-
tent har du fri entré till Gröna 
Lund. Du bör ha med dig ett intyg/
ID-kort. Om funktionshindrad gäst 

behöver hjälp vid i och urstigning av  attraktion 
erbjuds personliga assistenten att fritt åka med. 
Vid osynligt handikapp har personlig assistent 
möjlighet att hämta ut ett åkband i  Servicecenter 
mot uppvisande av intyg. 

Läs mer på www.gronalund.com

Kom och träffa mig i sommar!

PJ
 W

ED
EL

L
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Utbildningsdatum Kurs Ort 

27 augusti  Grundutbildning Örebro
17 september  Grundutbildning  Norrköping
26 september  Anhörigforum Örebro
15 oktober  Grundutbildning Malmö
22 oktober  Grundutbildning Västerås
29 oktober  Arbetsledarforum Örebro
5 november  Grundutbildning Eskilstuna
19 november  Grundutbildning Stockholm
21-22 november  Anhörigforum Återkommer om plats
27 november  Grundutbildning Trollhättan
3 december  Grundutbildning Örebro
21 januari, 2015  Grundutbildning Avesta

Ergonomiutbildningar ordnar vi efter behov. Skicka in din intresseanmälan. 

Har du frågor kring Vividas utbildningar är du välkommen att kontakta oss via mail på;  
utbildning@vivida.se

Kom ihåg att titta på vivida.se. Fler utbildningar är på gång!   

Utbildningsdatum
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S E M EST E RT I D E R

Hur ser ett semesterår ut?
Ett semesterår består egentligen 
av två år. Det första året är det 
år man tjänar in sin semester, 
det så kallade intjänandeåret. 
Det andra året är uttagsåret, 
det vill säga det år man tar ut 
sin intjänande semester. Ett se-
mesterår löper från den 1 april 
till 31 mars efterföljande år, det 
kallas ett brutet semesterår ef-
tersom det inte är ett vanligt 
kalenderår. Vivida har valt att 
tillämpa brutet semesterår för 
att våra medarbetare ska ha 
större möjlighet att spara sina 
semesterdagar till sommaren. 

Kan jag få semester när jag vill?
I teorin ja, som anställd har du 

en lagstadgad rätt till semester 
på 25 semesterdagar per år. All 
semester planeras tillsammans 
i din arbetsgrupp och med din 
personalansvarig. Däremot i 
praktiken är det inte alltid 
 säkert att du kan få exakt den 
semester du önskar. Assistansen 
måste fungera men i det flesta 
fall brukar det gå att ordna. 

Hur många  
semesterdagar har jag?
I samband med ett nytt semes-
terår gör Vivida en semester-
körning. I den gör vårt lönesys-
tem en beräkning på hur många 
semesterdagar varje anställd 
har. För att kunna göra den 
 behöver Vivida ha in hela mars 

i sina system, därför genomförs 
semesterkörningen efter april-
lönen då mars timmar har be-
talats ut. Vivida tillämpar slä-
pande lön vilket innebär att du 
får lön månaden efter det att 
du har arbetat. Det innebär att 
dina semesterdagar syns på 
 lönespecifikationen som kom-
mer i maj. Du har rätt att spara 
5 betalda semesterdagar till 
nästa år. Obetalda dagar sparas 
inte över. 

Exempel:
Annajobbar på Vivida som 
 personlig assistent och blev 
 anställd den 1 november 2013. 
Det innebär Annas intjänandeår 
räknas från och med november 

Sommaren är här och även den stundande semestern och många kanske har frågor kring 
hur många semesterdagar man har rätt till och hur mycket får man i ersättning? Och hur 
skall semesterdagar rapporteras egentligen? Vi rätar ut frågetecknen kring  semestern! 

Allt du behöver  
veta om semestern!
AV NINA ERIKSSON
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S E M EST E RT I D E R

fram till sista mars 2014, vilket 
ger Anna rätt till 11 betalda 
 semesterdagar 2014. Enkelt 
räknat kan man säga att man 
har tjänar in ca 2 semester-
dagar per månad. Däremot har 
Anna enligt semesterlagen rätt 
till ytterligare 14 obetalda 
 semesterdagar. För de obetalda 
semesterdagarna kommer däre-
mot Anna inte få någon semes-
terlön. 

Hur mycket semester-
ersättning får jag?
Semesterersättningen grundas 
på den lön under det år som 
tjänade in din semester, det vill 
säga intjänandeåret. Har du till 
exempel arbetat mellan perioden 

september-april grundas se-
mesterersättningen på lönen 
för den perioden och fördelas 
sedan ut på det antal dagar du 
har betald semester. Timlön är 
semestergrundande (12 %) 
men inte ob och jour. 

Hur rapporterar jag in 
 semestern till Vivida?
Om du tar semester enstaka 
dagar fyller du i din tidrapport 
som vanligt och fyller i de datum 
och klockslag du skulle ha ar-
betat. Sedan skriver du semes-
ter på den dagen/dagarna du 
har semester. Har du semester 
en längre period kan du använ-
da en separat tidrapport och 
göra på samma sätt. 

Hur rapporterar jag 
 semesterdagar i ViTid
I ViTid är det viktigt att du fyller 
i en semesterdag per  datum i 
tidrapporten, ett dygn är lika 
med en semesterdag. Önskar 
du annorlunda med delar du 
 lönehandläggare skriftligt så 
att underlag finns. 

När betalas semesterlönen ut?
Semesterlönen betalas ut på 
nästkommande lön, har du 
 semester i juli betalas alltså 
 semesterlönen ut i augusti då 
vi har stämt av alla tidrapporter. 
Vi betalar inte ut efter semester-
ansökan då det är vanlig att den 
ändras.

 

Helena och Petra ser till att du får din 
lön i sommar.

Semester lagstadgades i Sverige 
år 1938, då fick alla arbetare rätt 
till två veckors betald semester.
Fyra veckor infördes 1963 och 
fem veckor 1978.

Visste du att det i USA inte finns 
någon lagreglerad semester 
alls. Vanligt är dock 2 veckors 
semester.

I Japan har man bara rätt till 
2 veckors betald semester per år.

Frankrike är det land som har 
högst lagstadgad semester i 
världen med 6 veckor per år.

Fem veckors 
semester i Sverige

Ha en skön sommar!
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Erfaren och positiv
Björn är Vividas fastighetsförvaltare på Vividas gruppboende i Norra Bro 

och kontorets allt i allo sedan 4 år tillbaka. Vividanytt träffar Björn en efter-
middag mitt i veckan. Björn ska idag hjälpa ekonomiavdelningen att skruva 
upp ett säkerhetsskåp för bilnycklar. Björn är ständigt på språng men hinner 

med en snabb intervju innan han försvinner iväg på nya uppdrag.

Porträtt – Bjön Käll

Hej Björn!
Hur länge har du jobbat hos oss?
– Jag började när Vivida fortfarande hade 
sitt kontor på Skomaskinsgatan, det var 
 ungefär 4 år sedan.

Vad är din tidigare bakgrund?
– Jag var militär i Linköping i 25 år. Sen flyt-
tade jag till Örebro och började på Bofors 
och jobbade där i 16 år, då reste jag världen 
runt som product manager. 

Vad är dina arbetsuppgifter?
–Dels så är jag är fastighetsförvaltare på 
 Vividas gruppboende i Norra Bro. Jag fixar 
och tar hand om det mesta på fastigheten, 
allt från snöskottning och gräsklippning till 
underhåll. På torsdag ska jag dit och göra 
rent torktumlarna. Jag har vissa saker som 
jag gör efter schema, ett schema som jag 
själv lagt upp. Det är mig de ringer när något 
är trasigt och måste lagas. Jag har ständig 
jour säger Björn med ett stort leende. Sedan 
är jag kontorets allt i allo. Jag får göra det 
mesta, allt från att skruva ihop nya möbler, 
spika upp tavlor till att ta fram  advents - 
ljusstakar till jul. 

Vad gör du för att må bra? 
– Att bara vara. Att fånga dagen som den är, 
som den kan bli och gör den så som jag vill 
att den ska bli. När man blir äldre får man 
inte planera så mycket, jag tar dagen lite 
som den kommer.

Fritidsintressen?
– Jag har spelat golf i 25 år, har 16.2 i hcp. 
Förut spelade jag mycket i Spanien. Att spela 
golf innebär mycket att umgås med vänner, 
träffa trevligt folk. Jag har många roliga 
minnen från golfen. Men just nu kan jag inte 
spela då jag har ont i en häl som gör att jag 
inte kan gå så långt. Andra intressen är 
 aktiehandel och bridge. 

Vad är roligast med ditt jobb på Vivida?
–Alla dessa härliga människor som jag träf-
far! Alla skratt, vänligheten och alla leenden 
gör att Vivida är en arbetsplats som utstrå-
lar harmoni. Jag blir glad när jag kommer 
hit!

 

P O RT R ÄT T

AV NINA ERIKSSON
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Fånga dagen 
som den är, 
som den kan 
bli och gör den 
så som jag vill 
att den ska bli. 
När man blir 
äldre får man 
inte planera så 
mycket, jag tar 
dagen lite som 
den kommer.



M E DA R B E TA R U N D E RS Ö K N I N G  2 0 1 4

Vivida-medarbetare:  

Tack till alla ni  
som deltog i  
Vividas Med arbetar- 
undersökning 2014!
I början på april bad vi alla våra assistenter att svara på vår årliga 
medarbetarundersökning. Undersökningen har genomförts sedan 
2007 och är utformad i ett 50-tal påståenden och frågor. 

I Vividas ständiga kvalitetssäkringsarbete är medarbe-
tarundersökningen en av de viktigaste indikatorerna. 
Att ha en väl fungerande assistans och medarbetare 
som mår bra är en självklarhet för Vivida. Medarbetar-
undersökningen är därför en viktig del för att få höra 
medarbetarnas åsikter och synpunkter på deras arbe-
te och på Vivida som företag. 

Högre svarsfrekvens än tidigare år
I år svarade 62 procent av de tillfrågade och det är en 
siffra vi väldigt glada för! Det är bra siffror. En högre 
svarsfrekvens ger bättre och mer tillförlitliga indikatio-
ner. Tack vare er feedback och era åsikter kan vi ut-
vecklas tillsammans. Resultatet av undersökningen 
finns nu att läsa på Vividas hemsida.

Har du frågor om undersökningen? Kontakta din 
personalansvarige

Gå in på vår hemsida för att se resultatet  
av medarbetarundersökningen.
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– Vi gör det här som en kul grej säger 
initiativtagaren och lagledaren Pernilla. 
Det är roligt att göra någonting tillsam-
mans! Dessutom är det en så härligt 

stämning runt sådana här arrangemang, man blir 
peppad bara av att vara här! Nästa år ska vi på’t 
igen, och då ska alla springa säger hon med ett 

stort skratt, som tas emot med blandad förtjus-
ning hos de andra i gruppen. 

– Då är jag sjuk säger Linda bestämt, men med 
ett stort leende. 

Efter loppet avnjöt tjejerna en god picknick-
korg i gräset, samtidigt som Slottsbrons Musikkår 
och Sound of Music-musikalen bjöd på skönsång. 

T E M A  –  M Å  B R A

Vårrusiga tjejer
i Karlstad!
I strålande sol och med klarblå himmel sprang tjejerna i assistentgruppen från Grums 
Vårruset i Karlstad. Springades, joggandes eller gåendes tog de sig runt den natursköna 
banan vid Sundsta idrottsanläggning tillsammans med ca 8 600 andra tjejer. 

Vividas assitentgäng från Grums.
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Tidrapporterna  
– senast den 5:e varje månad!

Utnyttja din friskvårdspeng!

Njut av sommar och semester!

Kom 
ihåg!

Rabarbersaft  
med två smaker!
Finns det något godare än ett glas hemmagjord saft en varm sommardag?

Den grymmaste saften!

Så här gör du
Lägg rabarberbitarna i en rymlig kastrull eller gryta. Slå det kokande vattnet 
över och tillsätt valfri smaksättning. Låt stå och dra i rumstemperatur i ett dygn. 

Sila saften genom en silduk eller ett durkslag och häll tillbaka den klara vätskan 
i kastrullen. Tillsätt socker och värm under omrörning tills sockerkristallerna har 
löst sig. 

När saften är 80 grader (använd en hushållstermometer) är den klar. Häll saften 
på rengjorda, varma flaskor, ända upp till kanten och förslut direkt, så att vaccum 
bildas när saften har svalnat. Håller upp till ett år. 

Lingon & Hjortronsill 
För 4 personer
2 st inlagda sillfiléer
1/2 dl crème fraiche
1/2 dl frysta lingon
1/2 st äpple
1/4 st rödlök
2 msk hjortronsylt

Gör så här
1.  Skär sillen i bitar och blanda med 

crème fraichen och lingonen.
2.  Hacka äpple och rödlök fint och 

blanda med sillröran.
3. Tillsätt hjortronsylten.

Västerbottenostsill 
2 st inlagda sillfiléer
50 g riven Västerbottenost
1 dl crème fraiche
1 st vitlöksklyfta 
Salt och peppar

Gör så här: 
1.  Skär sillen i bitar och blanda med 

osten och crème fraichen.
2.  Smaka av med pressad vitlök och 

salt och peppar.

  1 kg skivade rabarber
  1,5 liter kokande vatten
  6,5 del rörsocker

Smaksättning 1
  3 lime, saften av + rivet 
skal av  
2 lime

Smaksättning 2
  1 eller 2 kanelstänger

Midsommar!  
Sommar, sol och sill! 

Häng med oss  
på Facebook!
Gå in på facebook.com och sök på 
”vivida assistans”, Klicka sedan på 
”Gilla”-knappen. Nu får du aktuell 
info som vi lägger ut på facebook!

Sommar = SillIngredienser
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Välkommen Oscar!
Oscar Husa heter vår nye personalas-

sistent som började hos oss i april. 

Oscar jobbar tillsammans med Therese 

på personalansvarigavdelningen. Oscar 

är 27 år, bor med sin sambo och två 

små barn i utkanten av Örebro. Oscar 

har tidigare jobbat med kundservice och 

personalutbildning och har även drivit 

kolloverksamhet för funktionsnedsatta. 

De senaste tre åren har Oscar jobbat 

som personlig assistent. Nästan all ledig tid ägnar Oscar åt 

familjen. Leka med barnen och besöka släkt och vänner. 

Springa, cykla, teckna och måla, dator och tv-spel är intres-

sen när tid finns. Välkommen i gänget Oscar!

L I T E  AV  VA R J E

MAJ
Sara i Västerås – 30 år

Jeanette i Norrköping – 20 år
Siri i Katrineholm – 20 år
Julia i Herrljunga – 10 år 

Elin i Edsbruk – 20 år
Charlotta i Trosa – 50 år
Linda i Borlänge – 20 år

JUNI
Louise i Västerås – 20 år

Catharina i Huddinge – 40 år
Leif i Trosa – 70 år

Mari i Vetlanda – 50 år
Emma i Skärblacka – 20 år

Heike i Kristadla – 50 år
Alex i Skultuna – 20 år
Johan i Nykvarn – 40 år
Catarina i Tidan – 50 år

JULI
Sanna i Kinna – 20 år

Helena i Skultuna – 40 år
Marinette i Örebro – 30 år

Lara i Västerås – 20 år
Lena i Västerås – 60 år

Vivida vill gratulera alla 
kunder och medarbetare 

som fyller jämt under maj, 
juni och juli!

Nya medarbetare  
på kontoret! 

Och välkommen Ing-Marie!
Ing-Marie Sandberg är vårt senaste till-

skott på kontoret. Ing-Marie bor i Örebro 

tillsammans med sambo och två barn. 

Hon kommer att jobba som ekonom 

tillsammans med Anette, Leif och Jörgen 

på ekonomiavdelningen. Ing-Marie har 

tidigare jobbat på Nima Maskinteknik 

AB som ekonomiassistent, ekonomian-

svarig och sista året som inköpsassistent. 

Fritiden ägnar Ing-Marie åt familj, vänner, 

trädgården, simma och gå promenader. Paris tillhör favorit-

resmålet! Vi önskar Ing-Marie varmt välkommen till oss!

Välkommen Anneli!
Löneavdelningen har även de fått ny med-
arbetare som efterträder Anne Costysson 
som gått i pension. Anneli Lövgren heter 
hon och är född och uppvuxen i Örebro 
men bor i Karlskoga. Anneli har tidigare 
jobbat som löneadministratör, distri-
butionsansvarig och med kundservice. 
Fritiden tillbringas gärna tillsammans med 
familjen, släkt och vänner. Trädgården, 
nya växter, fotografera, promenera, skriva, 
läsa och att baka tillhör också fritidssysselsättningarna.  
Varmt välkommen i gänget Anneli! 



www.vivida.se

Vivida
Assistans

– Med högre kvalitet!

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


