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Tack alla kunder och medarbetare
Reseberättelse

Tjejvecka på Gotland

INLE DN INGSVIS – FRE DRIC KÄLL, V D V IV IDA ASS ISTAN S

10år
tillsammans!
I denna jubileumsutgåva av Vividanytt vill jag, tio år efter att Vivida grundades,
passa på att tacka alla människor som varit med under resan. Många har varit
med från början andra har kommit till längs resan och andra har valt en annan
resväg. Gemensamt för alla är att ni bidragit till vad Vivida är i dag.

När jag försöker beskriva för andra vad
Vivida är i dag och hur vi kommit dit, brukar
jag använda liknelsen med utvecklingen av
ett datorprogram. Vivida 1.0 eller Vivida 2.1
o.s.v. där heltalet representerar en större
förändring och decimalerna mindre. Liknelsen kan verka nördig, men faktum är att
Vivida har genomgått ett antal större förändringar och många, många mindre. Det
Vivida ni känner till i dag är Vivida 9.2.
Alla de förändringar som har skett beror
på alla människor som följt vår väg och som
på olika sätt påverkat sättet vi arbetar på.
Vi har, och kommer alltid att anpassa oss
efter förändringar, lära oss av våra misstag
och försöka förutse vad som kommer krävas
av oss i framtiden. Allt för att vi ska kunna
ge den bästa möjliga kvaliteten på vår assistans som assistansersättningens nivå tillåter.

Vivida är i dag ett stort företag med
drygt 1 000 medarbetare och s tora företags
behov ser annorlunda ut från de små företagens behov. Stora företag har dock andra
möjligheter än små just på grund av sin
storlek. Den största skillnaden mellan det
lilla Vivida och det stora är dock att vi inte
är lika personberoende. Där det lilla Vivida
var upphängt på några få individer så är det
stora Vivida summan av alla medarbetare
och kunder.
I denna jubileumsutgåva ska vi försöka
göra återblickar till några av de händelser
och personer som varit delaktiga i den resa
vi gjort tillsammans. Jag hoppas att ni som
varit med längs resan ska uppskatta den
betydelse ni haft för oss och att era synpunker är det som vi byggt Vivida 9.2 med.
Utan er hade inte Vivida funnits i dag.
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Där det lilla Vivida var upphängt på några
få individer så är det stora Vivida summan
av alla medarbetare och kunder.
Fredric Käll, VD Vivida Assistans
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— En fantastisk sommar —

Tjejvecka
på Gotland
Sommaren börjar övergå till höst och vi har alla samlat på oss många fina
semesterminnen. För 20-åriga Sofie blev en vecka på Gotland en alldeles s peciell
vecka med många upplevelser, utmaningar och skratt. Läs mamma Susannes
berättelse om Sofies efterlängtade vecka på Gotland med tjejgänget!
AV: SUSANNE SÖDERBERG-WICKSTRÖM

En efterlängtad tjejvecka
Den 23 juli 2014 bar det av till Gotland med
flyg. Sofie skulle få en tjejvecka på Gotland.
Hon fyller 20 år i höst och som 20-åring
måste man få åka iväg med ett gäng tjejer
och ha kul. Jag fick följa med jag med, som
mamma förvisso. Så Sofie åkte iväg med
mamma och sina assistenter Jenny och
Anna. Vi hade hyrt en stuga i Själsö, cirka 6
kilometer norr om Visby. I hyran ingick det
två vanliga cyklar och en tandemcykel, perfekt för oss. Sofie tycker det är jättekul att
cykla tandem. Vi hyrde också en bil som vi
hade hela veckan.

Sofie älskar att flyga!
Vi tog flyget till Gotland, anledningen till att
vi flög var för att Sofie älskar att flyga, men
har väldigt svårt för barnskrik. Som alla vet,
som har flugit, så är det någonstans som
små barn kan skrika så är det i flygplan.
Flygningen till och från Gotland tar ca 40
minuter och vi ville att Sofie skulle få lyckas
med att flyga. Skulle något barn gråta, varade
inte resan så lång tid och vi skulle då kunna
jobba med problemet. Nu föll det sig så att
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inga barn grät under de båda flygningarna.
Vi fick dock möjligheten att träna Sofie för
barnskrik under resten av veckan på Gotland, då vi besökte ett antal evenemang där
det förekom barn.

Besök vid Lummelundagrottorna
Vi valde att åka till Lummelundagrottorna
en mulen dag. Det passade ju bra att gå i
grottor en sådan dag. Det tyckte inte bara
vi, utan alla barnfamiljer som just då befann
sig på Gotland! Det blev en tuff träning för
Sofie att stå ut med barnskrik och gråt, men
hon höll för öronen och ”tankade” kraft
genom att då och då krama Jenny, snusa in
hennes goda lukt och ”tänka” bort skriken
runt omkring.
Kärt återseende
En av dagarna träffade vi en gammal skolkamrat till Sofie, Sophia. Sophia bor sedan
fem år tillbaka på Gotland tillsammans med
sin mamma Lena. Det var jättekul att träffa
dem igen. Lena hade ordnat så att vi fick
rida på islandshästar. Så det var ett utökat
tjejgäng som gav sig iväg på en ridtur på

A RT I K E L NA M N
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Ett skratt förlänger livet heter det,
då kan jag säga att den här veckan som
vi har haft tillsammans har förlängt
våra liv med flera hundra år!
SUSANNE, MAMMA TILL SOFIE

en timme och en kvart. Utöver oss var det
Lena, Sophia, Sophias assistent Matilda och
de två ledarna Johanna och Marit. Alla var
jätteduktiga när vi red och alla klarade av
att tölta!

Villa Villekulla
– höjdpunkten på resan för Sofie
Den stora händelsen som Sofie pratat om
sedan i höstas var att besöka Kneipbyn och
Villa Villekulla med Pippi, Lilla Gubben och
Herr Nilsson. Vi tillbringade en hel dag där.
Sofie var in i Villa Villekulla hur många
gånger som helst och såg även hela teaterföreställningen. Hon satt då på läktaren utanför Villa Villekulla tillsammans med hur
många små barn som helst och det vimlade
av barnvagnar. Barnvagnar är något läskigt
tycker Sofie. Man vet inte vad som kan hoppa ut ur dem. Det var fantastiskt att se hur
hon klarade av att sitta hela teatern igenom
och inte bry sig om barnskrik. Givetvis åkte
hon på de andra aktiviteterna också, men
höjdaren tyckte hon ändå Villa Villekulla var.

Visby by night
Fredagkväll bestämde vi oss för att gå ut på
restaurang och äta en fin middag. Vi hade
varit på Tofta badstrand under dagen. Sofie
badade i havet, det gjorde inte vi andra, brr
alldeles för kallt! Vi hade fått fin färg av
solen, så nu skulle vi göra oss iordning för
Visby by night! Vi klädde upp oss och Sofie
fick uppsatt hår av Anna med små blommor
i håret. När Sofie såg att vi sminkade oss,
ville hon också ha mascara och läppglans.
Anna hjälpte henne med det.
Jag kan säga att det var en mycket stolt
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mamma som anlände till Visby med sin
vackra dotter och tjusiga assistenttjejer.

God service vid de olika evenemangen
Jag vill också uppmärksamma att de olika
evenemangen som vi gick på där det krävdes inträde, hade väldigt fin service. Vid
Lummelundagrottorna behövde vi inte
betala för Jenny och Anna. På Kneipbyn gick
de också in gratis och vi betalade rabatterat
pris för Sofie. Vid poolområdet på Tofta
strand betalade vi barnpris för Sofie och
Jenny och Anna gick två på ett pris. Där
hade de inte mött frågeställningen förut
så de var bara snabba och mötte oss med
detta, väldigt serviceinriktat! Vi gjorde
naturligtvis mer saker, men det här var
det som jag tyckte var höjdpunkterna.
Vår vistelse blev över förväntan
Ett skratt förlänger livet heter det, då kan
jag säga att den här veckan som vi har haft
tillsammans har förlängt våra liv med flera
hundra år! När jag ser på bilderna från resan, ser jag en otroligt glad och lycklig tjej
som skrattar och skojar med sina älskade
”tjejkompisar”. Resan och vistelsen blev
över förväntan och det var tack vare Sofies
fantastiska assistenter Jenny och Anna!
Tack Anna och tack Jenny för att ni såg
till att vår dotter fick den efterlängtade
tjejveckan och att den blev så bra som
den blev!

En lycklig och stolt mamma
Susanne Söderberg-Wickström

A RT I K E L NA M N
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Återblick
Våren 2004 väcktes planerna på att starta det företag som senare skulle bli Vivida.
Vi ville starta ett eget assistansbolag eftersom vi sett hur dåligt och till och med
amatörmässigt många assistansbolag bedrevs på den tiden. Vivida grundades därför
ur ett missnöje och ur en drivkraft att göra det bättre själva.
AV: FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS

Vivida Assistans AB, som företaget döptes
till, grundades den 14 september 2004 och
den 1 oktober samma år blev Fredric Käll
dess förste anställde. Snart anställdes Carin
Karlsson för att ta hand om ekonomin. Till
att börja med hyrde vi en skrubb på 2 x 3
meter i en gammal skofabrik med plats för
tre arbetsplatser. Ganska snart märkte vi
att skrubben var för liten och vi börjande
leta efter en ny lokal. Redan efter ett halvår
flyttade vi till Skomaskinsgatan 6, en lokal
på 500 kvadratmeter. Det dröjde dock inte
länge innan Vivida hade vuxit så mycket att
vi behövde förstärkning. Efter två år, på
hösten 2006, hade personalstyrkan på kontoret ökat från 2 till 8 personer. 2010 hade
vi blivit 30 och helt plötsligt var den gigantiska lokal vi flyttade in i 2005 väldigt trång.
På våren 2012 styrde vi därför flyttlasset
till Elementvägen 14.
En del av planen, när vi startade Vivida,
var att successivt utveckla verksamheten
för att kunna erbjudande större djup och
bredd i vår assistans i jämförelse med andra aktörer i branschen. Under 2004 utvecklade vi därför en femårsplan som angav i vilken takt Vivida skulle växa och hur.
I takt med att tagit form har också utrymme
skapats för att tillåta att vi kan rekrytera
medarbetare med specialkompetens. Det
har i sin tur skapa förutsättningar för att
göra assistansen ännu bättre.
Som grundare av och förste anställd i det
lilla, lilla företaget i den lilla, lilla skrubben i

en gammal skofabrik är det med stolthet
som jag går till jobbet varje dag. Visst, vi
har haft våra berg och dalar under resans
gång, konstigt vore annars, men efter varje
dal har det alltid kommit ett berg och vi har
lärt oss på vägen. Medarbetare har kommit
och vissa har valt at gå vidare, men gemensamt för dem alla att de skapat ett intryck
på Vivida.
När jag i dag går till jobbet på det stora
företaget gör jag det med ett leende. De
medarbetare som jag har förmånen att arbeta med, både på kontoret och ute på alla
de otaliga arbetsplatsera i landet, visar en
beundransvärd entusiasm och kompetens i
det de gör. Det är därför ett sant nöje att få
förtroendet att vara deras chef.
Vivida är och kommer alltid vara summan av alla människor vi kommer i kontakt
med och det är dessa människor som hjälp
oss att förverkliga den vision som följt oss
från första dagen.
Vi ska vara ett av Sveriges ledande företag inom assistanssamordning.
Med ledande menar vi att vi ska vara en
föregångare i och leda utvecklingen av
branschen.
Tack för de år som varit och välkomna
med oss in i framtiden!

Fredric


1 0 Å R M E D V I V I DA

Vi kämpade och gav aldrig upp, och
nu är den fina aktivitesparken här!

ART IKELNAMN
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Aktivitetsparken
i Norrköping
I fem år kämpade en föräldragrupp i Norrköping för att det skulle byggas en lekplats för
funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. För ca ett år sedan stod den klar i Berga,
Lindö och är den första i sitt slag i Östergötland!
AV NINA ERIKSSON

För fem år sedan träffades 10 föräldrapar från Östergötland med
funktionsnedsatta ungdomar på
en konferens. Alla konstaterade att
de hade samma problem. De hade
ingenstans att ta vägen när de ville
leka i en lekpark med sina barn,
som vid den tidpunkten var i de
yngre tonåren. Efter ett studiebesök i en aktivitetslekpark i Järfälla
under konferensen väcktes tanken
om att få kommunen att bygga en
liknande park i Norrköping.

Våra ungdomar vill leka som
barn fast de är 18-19 år gamla
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD,
aspergers syndrom och autism,
kan inte alltid leka på samma
villkor som andra barn och deras
lekbehov har inte tidigare kunnat
bemötas i deras hemstad, Norr
köping.
– När vi kommer till andra lekparker och det redan är barn där,
så vågar vi inte släppa ut våra ungdomar tillsammans med dem. Ungdomar med till exempel diagnosen
autism kan vara utåtagerande och
fungerar inte tillsammans med
små barn, de är störande moment

och de gör våra ungdomar väldigt
nervösa. Ewa berättar hur de har
fått åka omkring och leta efter
tomma lekplatser. Fann de en lekplats som var tom kunde de stanna
och leka, men så fort det kom andra barn utan funktionshinder var
de tvungna att åka hem. Att leka i
regn, rusk eller snö, då ingen annan
vill leka, kändes inte alltid roligt
det heller.
– Våra ungdomar vill leka som
barn fast dem är 18-19 år gamla,
deras lekbehov är som hos en 2-3
åring och dem har inte vuxit ifrån
sandlådor, gungor och rutschkanor.
Men dem har vuxit ur redskapen
och har därför inte haft n
 ågonstans
att ta vägen. Det handlar även om
att barn och ungdomar kan vara
väldigt fysiskt aktiva och rymningsbenägna och ”vanliga” lekplatser är inte alltid inhägnade
med staket. Samtidigt ville vi att
lekparken skulle inbjuda till utveckling och en pedagogisk utmaning.

Vad är en
aktivitetspark?
Parkens olika
träningsredskap gör
det möjligt för alla
att bygga upp sin
styrka, uthållighet och
koordination – oavsett
fysisk förmåga och
ålder.

Alla barn har rättighet till lek
utifrån egna individuella
förutsättningar
Lek är barns naturliga sätt att lära
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och alla barn har rättighet till
lek utifrån egna individuella
förutsättningar och behov.
Leken är ett redskap för barnet
att kunna gå vidare i sin sociala,
emotionella, intellektuella och
motoriska utveckling. Genom
leken förbereder sig barnet för
vuxenvärlden. Barn leker för
lekens skull och det är aktiviteten som är målet. Lek kan vara
svårt att definiera, därför är det
en process som ständigt pågår,
utvecklas och förändras. Barns
lek varierar utifrån deras utvecklingsålder och utemiljön
ska vara en utmaning som
väcker lust och nyfikenhet för
alla barn, oavsett om de har
funktionshinder eller inte.
Föräldragruppen fick vara
med och utveckla parken
Efter studiebesöket i Järfälla
startade föräldragruppen arbetet med att få igenom sitt önskemål om en lekpark med an12 · VIVIDANYTT · 3–20 14

passade redskap, lugn miljö,
utan trafik eller några andra
störande moment. En plats där
deras ungdomar kunde få leka
på sina egna villkor, i lugn och
ro och där de kunde känna sig
trygga.
Gruppen vände sig till kommunalråden i Norrköping, som
lyssnade och tog till sig förslaget på en gång, vilket var väldigt positivt berättar Ewa. Men
sen gick det sakta och tiden
gick. Många gånger har processen stått helt still och Ewa har
gång på gång fått trycka på för
att få fart på projektet igen.
När byggandet äntligen tog
fart var det Ewa, Åsa, Illona och
Lena som hade kontakt med
kommunalråd, tjänstemän och
arkitekter. Ewa har varit kontaktperson bland de fyra och
sett till att alla har kunnat ställa
upp i tidningar, möten, radio/tv
med mera. De märkte snabbt
att det var viktigt att ha en kon-

taktperson när media eller
tjänstemän ringde och ville
träffas för möten.
– Lekparken har fått mycket
uppmärksamhet, vilket är roligt
säger Ewa.
Föräldrarna har fått vara
med i hela processen, de har
fått vara med och utveckla
parken och kommit med önskemål om vilka redskap som ska
finnas där. Även Berga dagcentral fick vara med i processen
och fick komma med önskemål
om hur parken skulle se ut.
Parken ligger idag i anslutning
till Berga dagcentral där kommunen bedriver daglig verksamhet. Dagcentralen har tillgång till parken på dagtid fram
till kl. 15.00. Eftermiddagar,
kvällar och helger är alla välkomna till parken. Vid ingången sitter en skylt som förklarar
att parken främst är till för
barn med funktionshinder, men
att alla är välkomna.

L E K PÅ A L L AS V I L L KO R

I aktivitetsparken finns många olika specialanpassade redskap som passar för både lek och träning.

Alla redskap är anpassade
för att locka fram lek via
olika sinnen
Parken är utrustad med robusta lekredskap. Bland annat så
finns en sandlåda med tak som
skydd för solen och en ramp så
att även rullstolsbundna kan
komma ned i den. Man har en
gungbräda med ryggstöd och
handtag så att de som inte har
balans ska känna sig trygga
när de gungar, en nedgrävd
studsmatta, anpassade gungor,
och stubbar för balansgång
med mera.
Utöver detta finns en rullstolsanpassad ljudbro som ger
ifrån sig ljud när man rullar/
går över den.
– Det stimulerar sinnena
och det var det vi var ute efter
när vi önskade vilka redskap
som skulle finnas i parken
berättar Ewa. Alla redskap är
anpassade för att locka fram
lek via olika sinnen och alla
är väldigt positiva till parken!
Våra ungdomar har jätteroligt
och alla kan vara med, alla passar in!

För oss är staketet en
väg till frihet
Ett viktigt önskemål som föräldrarna hade var att lekparken
skulle vara inhägnad. Ett staket
runt parken är viktigt för ungdomarna så att de kan känna
sig trygga, att de kan ägna sig åt
sin lek och inte känna sig rym-

a sfalterat så att man enkelt ska
kunna ta sig fram mellan alla
redskap. Vid redskapen är det
gummimattor i olika färger,
blått, gult och grönt. Syftet med
de olika materialen vid och
mellan redskapen är att synskadade lätt ska kunna känna
kontraster och ta sig fram på

Våra ungdomar har jätteroligt och
alla kan vara med, alla passar in!
ningsbenägna. Dessutom får
deras anhöriga och assistenter
en chans att koppla av utan att
känna sig rädda för att ungdomarna ska försvinna. Ungdomarna får på det sättet chansen
att vara självständiga och leka i
lugn och ro.
– Många har haft åsikter om
staketet, varför det ska vara
staket överhuvudtaget, berättar Ewa. Men för oss är det en
väg till frihet!
Mellan redskapen är det

ett tryggt sätt. Allt i parken är
genomtänkt och utvalt med
omsorg. När barnen och ungdomarna vill ta igen sig finns det
gröna ytor med picknickbord
och bänkar där de kan slappna
av och ta det lugnt. Möjligheterna är många i denna park!
– Det är härligt och underbart att parken äntligen är klar,
säger Ewa med ett leende.
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STÖD TILL SAN TA FE BAN TAYAN

Vividas julklapp 2013

Hur gick det sen?
Julen 2013 valde Vivida att skänka årets julklapp till fyra olika projekt.
Projekt Santa Fe Bantayan, Cebu, Filippinerna var ett av dem.

I november 2013 drabbades
Filippinerna av tyfonen
Haiyan och tusentals människor blev utan hus och hem.
Anita Ivarsson från Örebro
startade då en hjälpinsamling
som hon kallade för ”Projekt
Santa Fe Bantayan” för att
hjälpa människor att bygga
upp sitt liv igen och det var dit
Vivida valde att skänka en
fjärdedel av 2013 års julklapp.
Vivida tog kontakt med Anita
i augusti 2014 för att höra hur
det har gått med projektet och
Anita svarade så här:
Så roligt att ni hör av er!
Kort kan jag berätta att vi
var på Bantayan i januari 2014
och såg alla våra hus, det blev
totalt 13 stycken! Bifogar foton
då vi besökte en av familjerna.
Husen vi byggt är små men alla
har en toalett och en septi-tank
vilken är en standardförbättring jämfört med hur de hade
tidigare. Familjerna har många
barn och totalt är det över 80
personer som fått någonstans
att bo tack vare projektet som
Vivida var med och sponsrade!
Byn var drabbad av mycket
stora skador och när vi var
där kom fler och fler hjälporganisationer på plats och arbetet
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Bevis på att hjälpen kommer fram!

Familjerna har många barn och totalt är
det över 80 personer som fått någonstans
att bo tack vare projektet som Vivida var
med och sponsrade!

STÖ D T I L L SA NTA F E BA NTAYA N

Anita Ivarsson tillsammans med några av de bybor som hon hjälpt med nytt hem efter tyfonen Hainan. Till höger på
bilden är hjälparbetaren Linus Ivarsson

intensifierades. Vi såg FN, UNHCR, Röda korset och många fler.
I januari åker vi dit igen och
kan då följa upp hur det gått för
våra familjer. Vi hoppas då att
skolorna är återbyggda så att

barnen har återfått sin vardag!
Vivida är väldigt glada för
att kunna medverka till att
dessa familjer har fått tillbaka
en stor del av sin vardag och vi
önskar Anita lycka till i framti-

den med projektet på Filippinerna.


3–2014 · VIVIDANYTT · 15

VÅ RA PERSO N LI GA ASSI ST E N T E R

Att jobba som
personlig assistent
Personlig assistent är ett speciellt yrke på många sätt. Du är inte bara assistent till en person
utan du blir involverad i dennes hela liv och omgivning. Med rätt person på rätt plats är yrket
personlig assistent ett s timulerande arbete! Erik och Helene är två medarbetare hos Vivida
och de har båda valt personlig assistent som sitt yrke. Erik har jobbat snart 1 år och Helene
har jobbat i över 20 år i yrket. Läs deras berättelser om deras yrkesval.
AV NINA ERIKSSON

Möt Erik – snart 1 år som personlig assistent
Erik Nunez är 22 år gammal och jobbar som personlig assistent
hos Vivida sedan december 2013.
Erik jobbar tillsammans med
sin assistansberättigade som
har sjukdomen MS och sitter i
rullstol, han har svårt att röra
sig på grund av sin sjukdom.
Att Erik valde just personlig assistent till yrke var för att han
ville prova på att jobba enbart
med en enskild individ och det
är något han stortrivs med.
– Jag kommer bra överens
med min arbetsledare, min assistansberättigade och jag trivs
på min arbetsplats. Min assistansberättigade är en glad person och enkel att jobba med.
Han gillar att skratta och det
gör jag med. Att jag trivs och att
jag inte känner mig obekväm
gör att jag uppskattar mitt arbete mycket säger Erik med ett
leende. Samtidigt kan jag kom16 · VIVIDANYTT · 3–20 14

binera det med mina studier,
jag studerar samtidigt till
Behandlingsassistent, det är
jättebra.

Hur ser din arbetsdag ut?
– Att jobba som personlig assistent gör att en arbetsdag kan
se väldigt olika ut från dag till
dag berättar Erik. – Oftast jobbar jag kvällspass och kommer
till jobbet vid 14-tiden på eftermiddagen. Då hjälper jag min
assistansberättigade upp från
sängen till rullstolen med hjälp
av lyften. Sedan går vi en promenad, kommer hem, fikar lite,
tittar på tv eller spelar spel. Är
min assistansberättigade pigg
så kan vi sitta utanför huset. Är
det fint väder och inte alltför
varmt åker vi ibland bort till

Erikslund eller till kajen för att
spendera dagen. Vid 18-tiden
är det kvällsmat och medicinering, vi tittar lite på tv innan
han går och lägger sig. Som
sagt, så kan en dag se ut men
det kan vara annorlunda många
gånger.
Är det något som du tycker
kan vara svårt?
– Nja, säger Erik och tänker lite,
något som kan vara svårt är att
få min assistansberättigade att
sitta rak i sin stol, det är alltid
lite svårt att lyckas med, annars
är det inget som är jättesvårt
berättar Erik.
Vad tycker du man ska ha för
egenskaper för att bli en bra
assistsent?

A RT I K E L NA M N
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Möt Erik – snart 1 år som personlig assistent
– Att kunna skratta tillsammans och ha en positiv inställning samt tålamod är bra egenskaper att ha som personlig
assistent säger Erik. Att kunna
förstå personen jag jobbar
med, att förstå hur han vill ha
saker och ting gjorda är viktigt
för att kunna göra ett bra jobb,
det är bra egenskaper. Än har
jag inte hunnit gå någon utbildning som Vivida ordnat men jag
skulle gärna göra det. Vet inte
vilken bara, jag måste tänka
och fundera lite på vilken som
skulle kunna passa.
Har ditt yrkesval förändrat
din syn på livet?
– Ja lite grann faktiskt, jag är
glad över att jag mår bra och
har en frisk kropp så jag kan
göra vad jag känner för. Alla
kan inte göra det. Jag uppskattar det viktigaste i livet nu, att
jag fortfarande har en frisk
kropp.
Responsen som Erik får när
han berättar för andra om sin
yrkesroll är positiv, de kan säga
att jag gör nytta när jag jobbar
som personlig assistent, att jag
hjälper de som kan behöva en
högra hand.
Att ha Vivida som arbetsgivare fungerar bra tycker Erik.
– Du blir bemött på ett bra och
positivt sätt och du har mer
personlig kontakt med personalen på Vivida, de visar omtanke och bryr sig om sina anställda. Behöver jag stöd så vet
jag att jag får det.
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Att kunna skratta tillsammans och ha en
positiv inställning samt tålamod är bra
egenskaper att ha som personlig assistent.
ERIK, PERSONLIG ASSISTENT

VÅ RA PE RSO NL I GA ASS I ST E NT E R

Möt Helene – 23 år som personlig assistent!
Helene är 46 år och har jobbat som personlig assistent sedan 1991 och har
därmed 23 år i yrket. År 2012 började Helene hos Vivida.
– Jag flyttade och var tvungen
att lämna min arbetsplats där
jag jobbat i 19 år, nu jobbar jag
med min nuvarande assistansberättigade, en fantastik liten
kille som lever med ett flerfunk
tionshinder berättar Helene.
Varför valde du att jobba
som personlig assistent?
– Jag har alltid haft ett genuint
intresse för att jobba med
människor och fann att detta
var ett yrke som var roligt,
utmanande och givande. Du
utvecklas hela tiden och du
får nya erfarenheter i det här
yrket. Det roligaste är att du
får möta fantastiska personligheter hela tiden! Både assis-

tansberättigade och medarbetare.

Hur ser ett arbetspass ut
för dig? Berätta om din
arbetsdag.
– Jag jobbar alltid vaken natt
och min assistansberättigade
sover oftast när jag kommer.
När jag kommer får jag information från familjen hur den
assistansberättigades dag och
kväll har varit. Och om det är
något speciellt jag behöver göra
eller tänka på. Därefter går jag
och förbereder mediciner och
mat till natten. Sedan utför jag
lite städrutiner, förändringar i
schema planering och planering av arbete. Planering av

schema och arbete ingår i min
roll som arbetsledare. Om det
är en lugn natt så följer vi
nattrutiner som innebär att
ändra sovställning, munhygien
och ge extra vätska. Om min
assistansberättigade däremot
vaknar, är orolig eller sjuk så
finns vi vid hans sida för att
försöka få honom att koppla av
och somna om. Morgonrutinerna är personlig hygien, påklädning, medicinering och dylikt,
sedan är det att skicka till skolan eller lämna över till nästa
assistent. Min målsättning för
varje arbetspass är att se till att
min assistansberättigade får en
så bra natt som möjligt och att
varje morgon ge honom en så
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Möt Helene – 23 år som personlig assistent!

bra start som möjligt. Jag brukar sätta små mål för varje arbetspass. Enkla saker, som till
exempel att locka fram ett
skratt eller två. Får jag detta så
känner jag mig jättenöjd och
det kan jag leva på hela dagen.

När blev du arbetsledare?
År 2013 fick jag förtroendet
från familjen och Vivida att bli
arbetsledare. Jag trivs jättebra
med det. Det var och är en utmaning men det är jättekul. Jag
har alltid fått jättemycket stöd
från föräldrarna och min assistanschef. Jag var lite tveksam i
början om jag skulle klara av
arbetsledarrollen, men föräldrarna sa till mig att ta ett steg i
taget så löser det sig. Nu stortrivs jag! I och med att jag har
stöd hela tiden så känner jag
mig aldrig orolig i mitt jobb.

Vad uppskattar du mest med
ditt arbete?
– Spontant vill jag säga allt!
Samarbetet med den assistansberättigade, familjen och mina
arbetskamrater. Familjen jag
arbetar hos får mig att känna
mig som en tillgång. De är väldigt öppna och ärliga i sin kommunikation, de lyssnar på våra
tankar, funderingar och förslag
i arbetsgruppen. De låter oss
vara kreativa i vårt arbete och
gemensamt hittar vi lösningar
och förbättringar i brukarens
vardag. Vi har mycket frihet under ansvar. Det här är ett arbete
som aldrig blir tråkigt enligt
mig utan du lär dig saker hela
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tiden. Du ger väldigt mycket
men du får lika mycket tillbaka!

Vad tycker du är svårast?
– Jag har jobbat så många år i
yrket så jag har kommit över
den svåraste biten skrattar
Helene. När jag började som
personlig assistent så tyckte jag
att det svåraste var att veta när
man fick ta plats eller när jag
bara skulle verka, men inte
synas. Du kommer din assistansberättigade och familjen
väldigt nära då du arbetar i
deras vardag och liv. Det är väldigt viktigt att vara lyhörd och
visa respekt för deras situation.
Fingertoppskänsla är något

man utvecklar genom erfarenhet och god kommunikation.
Mycket handlar om kommunikation mellan den assistans
berättigade, familjen och
assistenten. Att ha en bra
kommunikation är jätteviktigt,
att våga kommunicera. Att våga
ta upp både negativa och positiva saker. Det är bättre och fråga
mycket, ingen fråga är för dum.
Vad tycker du man ska ha
för egenskaper för att bli
en bra assistent?
Ansvarsfull, lyhörd, empatisk
och vårdande. Att ha ett öppet
sinne och ett vårdande hjärta.
Att vara flexibel och ha tålamod.

VÅ RA PE RSO NL I GA ASS I ST E NT E R

Jag är jättestolt över mitt yrke!
Som personlig assistent gör du en enorm insats
i andra människors liv.
HELENE, PERSONLIG ASSISTENT

Har ditt yrkesval ändrat
din syn på livet?
Du ska aldrig ta något för givet.
Att skjuta upp saker finns inte i
mitt liv ler Helene.

Hur tycker du att de du
möter ser på ditt yrke?
Jag har alltid blivit mött med
respekt, människor jag pratar
med märker att jag älskar mitt
arbete tror jag. Jag tror att det
beror mycket på hur man är
som person och hur du framställer ditt yrkesval. Jag är
jättestolt över mitt yrke! Som
personlig assistent gör du en
enorm insats i andra människors liv. Jobbar du i en familj
med ett barn som har ett eller
flera funktionshinder så underlättar du mycket för den familjen och för det barnet. Många
undrar om det inte är ett ensamt jobb men jag tycker inte
det, du är ju alltid tillsammans
med din assistansberättigade
och familjen ler Helene.
Då mot nu
Synen på själva yrket tycker jag
inte har förändrats sedan jag
började för 23 år sedan. Det jag
tycker har förändrats är synen
på brukarna. När jag började

var det mycket institutioner,
folk var inte vana att se funktionshindrade ute. Var jag ute
med min assistansberättigade
så stirrade människor jag mötte mycket på den assistansberättigade, då kunde jag bli
jättearg. Idag möts funktions
hindrade på ett helt annat sätt
– det har gjort vårt jobb lättare
tycker jag.

Hur tycker du att det fungerar
att Vivida som arbetsgivare?
Ja det fungerar bra! Jag får alltid det stöd jag behöver både
från familjen och från min assistanschef. Jag behöver aldrig
känna mig ensam.
Har du gått några utbildningar som Vivida anordnat?
Jag har gått HLR och arbets
ledarutbildningarna. Och så
var jag på föreläsningen Arbetsglädje och motivation. Den var
jättebra! Jag gillar att hitta styrkor hos andra, och vi alla behöver lära oss att ge komplimanger, att lyfta varandra! Föreläsningar med motivation
borde finnas varje år!


Ledord att ha med sig
i sin roll som personlig
assistent, Vividas
handlingsprinciper:
Var tydlig i ditt budskap
	Lova aldrig något som du
inte kan hålla
	Lita på dig själv och det du
kan
	Var ärlig och uppriktig
	Prata inte illa om andra
	Respektera andras åsikter
och uppfattningar
	Var uppmärksam och
ödmjuk för andras behov
även om de inte är uttalade
	Stå för det som är rätt och
visa mod
	Ta ansvar för dina misstag
	Var tillåtande mot andras
misstag
	Se varje medarbetare som
en tillgång
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Välkommen på
Jubileumsfirande
10 oktober!
Öppet hus på Vivida Assistans
Välkommen på 10-års kalas med mingel,
fika, tilltugg och överraskningar.
Datum: Fredag 10 oktober
Tid:
kl 14-17
Plats: Vividas kontor, Elementvägen 14, Örebro
Meddela gärna din närvaro så vi vet hur
mycket tårta som behöver införskaffas,
telefon 019-555 43 00
Hjärtligt välkommen!

Personalansvariga har fått en ny titel:

Assistanschef
Ändringen görs då vi tycker att den nya titeln bättre
beskriver yrkesrollen.
Personalansvariga har kontakt och ansvar både gentemot
kund och personal. Tjänsten är en chefstjänst då personalansvarig är de personliga assistenternas närmaste chef.
Avdelningen som vi arbetar på heter också Avdelning
Assistans. Av dessa skäl tycker vi Assistanschef bättre
speglar tjänstens innehåll.
Från och med nu använder vi i alla sammanhang titeln
Assistanschef!
Jenny Lindberg
Avdelningschef assistans
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Planerade utbildningar
hösten 2014
Grundutbildning

Arbetsledarforum

Datum
Ort
14-15 oktober .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Skåne
22 oktober. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Västerås
5 november .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Eskilstuna
19 november. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stockholm
27 november .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Trollhättan
3 december. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Örebro
21 januari 2015.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Avesta

Datum
Ort
29-30 oktober.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Örebro

Heldagsutbildning

Anhörigutbildning

Heldagsutbildning

HLR

Halvdagsutbildning
Datum
Ort
24 september, kl 9-12.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Örebro
9 oktober, kl 17-20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Trosa
22 oktober, kl 9-12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Trosa

Heldagsutbildning

Datum
Ort
26 september .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Örebro
Anhörigforum tema sekretess
21-22 november .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Örebro
Anhörigforum med övernattning

HLR barn

Halvdagsutbildning
Datum
Ort
Datum kommer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Västerås

Ergonomi
Datum
Ort
Ort och datum anpassas efter behov.
Intresseanmälan tas emot.

Anmäl dig på mail: utbildning@vivida.se
Till samma adress skickar du din intresseanmälan till utbildningar där datum ännu inte är fastlagda.
Du måste ha fått godkänt av personalansvarig för att kunna gå kursen.
Om utbildningen är en dag när du skulle ha jobbat, så ta upp det med din personalansvariga.

FRISKVÅ RDSBIDRAG

Du glömmer väl
inte bort att utnyttja
ditt friskvårdsbidrag?
Vivida tycker att det är viktigt att våra medarbetare mår bra. Därför får alla
medarbetare som arbetat regelbundet enligt schema i minst tre månader,
och som har för avsikt att fortsätta att arbeta regelbundet, ett friskvårdsbidrag.

För att få bidraget ska du arbeta minst 8 tim/vecka. Vill du bli
starkare i kroppen och därmed
klara av ditt jobb lättare? Då
kan du använda bidraget till ett
träningskort. Är du stel i nacke
och axlar kan du till exempel
betala massage med friskvårdsbidraget.
Vivida följer Skatteverkets
regler för friskvårdsbidrag och
viktigt att tänka på är att alla
idrottsaktiviteter är inte godkända som friskvård av Skatteverket. Du kan inte heller köpa
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Jag älskar att träna och nyttjar
verkligen friskvårdsbidraget!
PERNILLA, PERSONLIG ASSISTENT

redskap till träning, exempelvis
gångstavar, för bidraget. Är du
osäker på vad som gäller finns
mer information på Skatteverkets hemsida.
För dig som arbetar minst
8 tim/vecka och upp till halvtid
är bidraget 750 kronor, och för
dig som jobbar halvtid eller

mer är bidraget 1 500 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.


K RÖ NI KA

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

Hej alla vänner som läser Vividanytt, hoppas ni har haft en
bra och skön sommar, även om jag personligen tycker den
varit några grader för varm – i alla fall i juli.
Hipp, hipp hurra! Många gratulationer till Vivida Assistans AB som
firar 10-årsjubileum. Själv har jag
visserligen bara varit mer er sedan
våren 2012, men trivs mycket bra
och hoppas att ni fortsätter på den
inslagna vägen med trevlig, god
professionell assistans och service.
Vid jubileer – som det här – dyker
man ju gärna ner i det förgångna.
Vivida Assistans AB har säkert en
historia värd att minnas, men det
finns med all säkerhet andra inom
företaget som är mer lämpade att
berätta den. Jag tänker tillbaka på
mina egna erfarenheter av assistansen under tiden den existerat.
Lagen och regelverket kom till
för cirka tjugo år sedan, själv har
jag haft personlig assistans sedan
2006. Som ni ser var jag inte bland
de första som tog chansen… man
ville ju se först hur de nya assistansmöjligheterna välkomnades.
LSS-lagstiftningen och de olika
typer av personlig assistans som
den gett utrymme för är ju bland annat att många fler medborgare med
olika typer av funktionsnedsättning
har fått värdigare liv, mer meningsfylld vardag och höjd livskvalitet.
Livskvalitet är ett sådant där
”fint” och luddigt begrepp som kan

inbegripa ungefär vad som helst
och därför också betyda så olika saker/situationer för olika personer.
För mig finns det livskvalitet
på olika plan: Att kunna gå ut och
handla på tider som passar mig,
veta att jag kan ta emot de olika
behandlingstider jag får och inte
behöva fundera så mycket på om
jag har nödvändig bemanning för
att kunna infinna mig till avtalade
möten. Spendera en kväll på teatern eller en konsert, som i våras
när jag var på en vårkonsert med
en av körerna i Örebro där Louise
Hoffsten var en av solisterna.
Viktigast – och roligast – hittills
under 2014 har naturligtvis varit
det nyligen firade sommarbröllop
som jag kunde bevista tack vare
tillgång till assistent, som genom
sin närvaro kunde avlasta andra
bröllopsgäster.
Naturligtvis är jag själv och dem
jag planerar att träffa som måste
samordna våra möten, men som
rullstols– och serviceberoende
person underlättas livet av glada
och trevliga assistenter som i sin
tur har rekryterats av en väl fungerande assistanssamordnare såsom
i det här fallet Vivida Assistans AB.


Viktigast – och
roligast – hittills
under 2014 har
naturligtvis varit
det nyligen firade
sommarbröllop
som jag kunde
bevista tack vare
tillgång till assistent, som genom
sin närvaro kunde
avlasta andra
bröllopsgäster.
PER-JOHAN INGBERG
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LIT E AV VAR JE

En klockren klassiker

Kladdkaka
med hallonsås

Efterlysning av brevvänner

Hej!
Jag heter Johanna och gillar att skriva
söker därför efter nya brevvänner.
Mina intressen är idrott jag gillar
främst Bandy och Hockey, gillar även
musik, skriva och att bowla.

Så här gör du

12 bitar

1.	Kladdkakan: Sätt ugnen på 175 grader.
2.	Smält smöret. Blanda ägg och socker i en
bunke. Häll ner det smälta smöret i blandningen.
3.	Blanda mjöl, kakao, bakpulver och vaniljsocker i en annan bunke.
4.	Häll ner de torra ingredienserna i äggsmeten
och blanda noga. Häll smeten i en smord
och bröad form med löstagbara kanter, ca
22 cm i diameter. Grädda i 30 minuter. Tryck
ner kanterna när kakan är klar så att den blir
jämntjock.
5. Glasyr: Blanda grädde, honung och socker i
en kastrull. Låt det koka upp. Bryt chokladen i
en bunke och klicka i smöret.
6.	Häll den varma blandningen över och mixa
slätt med en stavmixer.
7.	Låt svalna. Ställ in i kylskåp för att stelna. Bre
den över kakan när den kallnat.
8. Hallonsås: Mixa hallon, socker och apelsin
juicekoncentrat till en sås och servera till.

Kladdkakan
150 g smör
2 ägg
3 dl strösocker
2 dl vetemjöl
1 dl kakao
1 tsk bakpulver
4 tsk vaniljsocker
Glasyr
2 dl grädde
1 msk honung
1 ½ msk strösocker
100 g fin mörk choklad
2 tsk smör
Hallonsås
250 g hallon
(färska eller frysta)
½ dl socker
1 msk konc apelsinjuice

Vill du bli min nya brevvän?
Maila eller ring 019-555 43 04
och prata med Petra, eller mejla
petra.klinteryd@vivida.se så förmedlar
hon kontakt mellan oss.

Välkommen in!
Har du vägarna förbi
Örebro så kom gärna in
och ta en fika med oss!

Du vet väl att…
…du som assistent får ett
assistent-id från Vivida?
Som assistent får du ett Assistent-Id
som visar att du är personlig assistent
hos oss. Kortet gör att du kan följa
med din kund gratis på aktiviteter
såsom bad, sportevenemang med
mera. Kontakta din assistent chef för
mer information.
ernamn

Förnamn Eft

Toppa gärna med några färska hallon och myntablad!

Rättelse

I förra numret av Vividanytt var tryckfelsnisse framme.
Vividas boende i Norra Bro är inget gruppboende utan
ett boende med individuella lägenheter. Vi ber tryckfelsnisse att skärpa sig! ;-)

920309-XXXX

nt
personlig assiste
är anställd som ns AB.
ista
vid Vivida Ass
ling
giltig ID-hand
mmans med
Kortet gäller tillsa s till annan person.
låta
och får ej över

stent

Personlig assi

bro
4 · 701 18 Öre
-3265
ns AB · Box 181
· Org.nr: 556666
Vivida Assista
019-555 43 99
5 43 00 · Fax
sistans.se
www.vivida-as

Telefon 019-55
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L I T E AV VA R J E

Nya medarbetare på Vivida!
Samuel – Jurist

Samuel började på Vivida i juni och jobbar som jurist.
Samuel bor tillsammans med sin sambo i Uppsala, har
jobbat som personlig assistent i 8 år. Samuel tog sin
examen förra året och har jobbat på Sacos kansli innan
han började hos oss. Läsa, fotografera och laga mat är
något Samuel gärna gör på fritiden.

Petra – ny assistanschef

Petra Schröder har många redan lärt känna då hon tidigare har jobbat i receptionen och som lönehandläggare
på Vivida. I höst har Petra bytt avdelning och jobbar nu
som assistanschef på assistansavdelningen. Petra kommer att jobba som vikarie när vår assistanschef Erika är
föräldraledig.

Jaana – ny assistanschef

Jaana började på Vivida 1 september och och kommer
att jobba som assistanschef. Jaana kommer från Arbetsförmedlingen där hon jobbat med sökanden som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Fritiden tillbringar Jaana
mest åt familjen, vänner och träning. Språk, böcker och
naturen ligger Jaana också varmt om hjärtat.
Välkommen i gänget Jaana!

Johanna – ny assistanschef

Johanna började också på Vivida 1 september och
kommer även hon att jobba som assistanschef. Johanna
kommer också från Arbetsförmedlingen där hon jobbat
sedan 2006. Att pyssla i hemmet och vara med familjen,
träna och hitta på roliga aktiviteter för att förgylla vardagen är något som Johanna gillar. Välkommen till Vivida!

Jesper – lönehandläggare

Jesper är vår nye lönehandläggare och började på Vivida
i juni. Jesper har precis avslutat sina universitetsstudier
vid Örebro universitet. Golf, fotboll och umgås med
vänner ligger Jesper varmt om hjärtat.

Har du flyttat eller bytt e-postadress?
Har du flyttat eller bytt e-postadress?
Vi vill gärna veta om du har flyttat eller ändrat e-postadress.
Det för att du ska få viktig information och Vividanytt även
i fortsättningen. Maila in din nya adress och/eller din
e-postadress till vivida@vivida.se

Vivida vill gratulera alla
kunder och medarbetare
som fyller jämt under
augusti, september
och oktober!

AUGUSTI
Johanna i Västerås – 40 år
Rebecka i Norrköping – 10 år
Camilla i Motala – 40 år
Jonathan i Åkersberga – 20 år
Marian i Örebro – 30 år
Anna i Eskilstuna – 20 år
Victor i Surahammar – 20 år
SEPTEMBER
Sheila i Västerås – 60 år
Anna i Vingåker – 30 år
Thando i Vagnhärad – 20 år
Ellionor i Åkarp – 40 år
Birgitta i Lindesberg – 60 år
Sofie i Uppsala – 20 år
Bernadetta i Haninge – 40 år
OKTOBER
Tina i Åkersberga – 50 år
Alhadji i Stockholm – 40 år
Kabir i Uppsala – 20 år
Annika i Huddinge – 30 år
Anette i Virsbo – 30 år
Emma i Vetlanda – 20 år
Milvio i Vällingby – 50 år
Emelie i Sköllersta – 20 år

JAG
HAR ny
adreSS
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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

