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Ledare

I vår verksamhet är det viktigt att vi håller 
den etiska diskussionen levande. I det sam
manhanget är det viktigt att komma ihåg att 
förutsättningen för omsorg är förtroende. 

Det är i mötet mellan människor som för
troende skapas och upplevs. Om allt stäm
mer kan många positiva erfarenheter utby
tas. En förutsättning för förtroende är dock 
tillit. Att människor känner att de kan lita 
på varandra, att man känner sig trygg med 
sina medmänniskor. I en yrkes relation kom
mer man ofta i kontakt med andra männis
kor som har eller har haft det svårt. I många 
sammanhang är de väldigt utlämnade åt 
oss för den hjälp de behöver, ofta av myck
et privat karaktär. I dessa situationer måste 
man kunna känna sig trygg i att mottaga
ren kan bevara det förtroendet man ger 
denne. Finns inte det förtroendet blir det 
också svårt att utföra omsorgen och omsor
gen är vad vi alla inom Vivida arbetar med.

Vi måste alla därför vara aktsamma om de 
förtroenden vi får. De ska inte ventileras och 
spridas vidare. Sekretess och tystnadsplikt är 

viktiga inslag i vår verksamhet. Det ger kun
der, anhöriga och medarbetare en trygghet. 

Det är viktigt att tystnadsplikten efter
levs och att den hålls tydlig. Ansvaret för 
det egna handlandet är alltid personligt. 
Varje person måste känna ansvar för sitt 
eget handlande och också ta ansvar för de 
konsekvenser som kan uppkomma när det 
gäller våra kunder, deras anhöriga, arbets
kamrater och samhället i övrigt. 

I detta nummer av Vivida Nytt belyser vi 
sekretess och tystnadsplikt ytterligare.

Vad tycker du?
För fjärde året i rad genomför vi en omfat
tande medarbetarundersökning för att ta 
pulsen inom hela vår organisation. Under
sökningen är en viktig kvalitetssäkring av 
vårt arbete och en möjlighet för dig som 
medarbetare att tycka till om din arbets
situation. Har du ännu inte hunnit svarat på 
vår undersökning? Gör det nu, jag vill veta 
vad du tycker om oss som arbetsgivare och 
hur du trivs med ditt arbete!

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

Trygghet med sekretess

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

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

Fredric Käll
VD
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Vår och sommar

Trivselkväll på Vreta gård 
10 maj, en härlig vårkväll 
genomfördes en trivsel
kväll för medarbetare i Väs
terås och Eskilstuna områ
det. Kvällen samlade hela 50 
assistenter, arbets ledare och 
personalansvariga för områ
det. 

Träffen erbjöd ett tillfälle 
för assistenter som arbetar i 
samma geografiska område 
att få träffas och göra något 
roligt tillsammans. 

Hjärngympa och god mat
Den bjöd på 8kamp iform 
av bl a yxkastning, luft

gevärskytte, klurigheter och 
kottplockning samt mat hos 
Petterssons matservice på 
Utvreta Gård. Under kvällen 
blev det många glada skratt, 
hjärngympa och intres santa 
diskus sioner. Kort och gott 
en lyckad och uppskattad 
kväll. 

En trevlig kväll på Vreta gård.



Sid 4 VividaNytt · nr 4 · 2010

Utbildning

Under senvåren har Vividas 
nya grundutbildningar för 
våra personliga assistenter 
dragit igång. Redan har fyra 
tillfällen hållits och fler lär 
det bli. 

Under två heldagar i Väster
ås, en i Eskilstuna och en i 
Linköping har Vividas assis
tenter fått en första genom
gång för grundutbildningen 
till personlig assistent. Del
tagarna har varit både mera 
erfarna och nya inom områ
det och alla verkar ha haft 
väldigt trevligt och uppskat
tat utbildningarna mycket. 

Spännande möte
Utbildningarna har genom
förts av Vividas utbildnings
samordnare Malin Odell
Kugelberg som bland annat 
föreläst kort om bakgrunden 
till yrket, juridiken kring per
sonlig assistans och yrkesrol
len. Dessutom har hon pra
tat om kriser och konflikter. 

– Det har varit väldigt 
kul och spännande. Att få 
möta assistenterna som har 
delat med sig av sina yrkes
erfarenheter och höra vad 

de tycker och 
tänker har varit 
väldigt nyttigt. 
Utbildningsda
garna har varit 
fyllda av spän
nande diskussio
ner och många 
glada skratt. 

Ett första steg
De här tillfälle
na är det första 
steget i Vividas 
grundutbildning 
som är tänkt att 
genomföras i 
flera olika steg. 

– Vi tyck
er att det här 
är viktigt för 
våra assisten
ter, att skapa en 
ytterligare kvalitets säkring 
för att de ska kunna känna 
sig mera säkra i sin yrkes
roll, säger Fredric Käll VD på 
Vivida. 

Nöjda deltagare
Med på utbildningstillfälle
na har också varit personal
ansvariga för att svara på 
andra frågor och fundering

En viktig kvalitetssäkring 
av yrkesrollen

ar som kan komma upp på 
mötena. Deltagarna som har 
varit på utbildningarna säger 
sig också vara mycket nöjda. 

Är du intresserad av att 
själv gå Vividas grundutbild
ning eller någon annan av 
Vividas utbildningar. Gå in 
på Vividas hemsida www.
vividaassistans.se för mera 
information.  

Uppskattade föreläsningar

Nöjda deltagare
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Undersökning och trevlig stad

Just nu pågår Vividas med
arbetareundersökning. Den 
genomförs för fjärde året i 
rad för att ta pulsen på vad 
Vividas medarbetare tycker 
om företaget. 

Tidigare år har resultaten 
från undersökningen varit 
mycket goda och visat på 

att Vividas med
arbetare är nöjda 
och trivs med sitt 
arbete. Något 
som man från 
ledningen hop
pas kunna fort
sätta. 

– Det är klart att vi alltid 
hoppas på att bra resultat. 

Men vi hoppas även 
på att våra medar
betare känner  att vi 
är lyhörda för kritik 
och att de alltid kan 
delge oss vad de 
tycker så att vi kan 
förbättra oss, säger 

Fredric Käll VD på Vivida.

Vividas medarbetareundersökning

Min stad: Linköping 
Linköping är en mycket trev
lig stad, belägen på Östgö
ta slätten har ibland kallats 
flygstaden för sina många 
kopplingar till SAAB och flyg
industrin. Men här finns även 
mera att upptäcka. 

De som bor i Linköping talar 
gärna om sitt breda kultur
liv, den trevliga stadskärnan 
och de vackra rapsfälten på 
östgötaslätten utanför sta
den. 

Här finns även många 
roliga och sevär
da utomhus teatrar 
under sommaren, 
Gamla Lin köping 
med många fina 
byggnader är väl 
värt ett besök. Lin
köpingsborna tyck

er också att Trädgårdsfören
ingen och Bergs slussar är 
värda ett besök. Här finns 
även många museer som 
stadsmuséet och flygvapen
muséet i Malmslätt.   

Ärad med staty
För de något mindre eller 
större barnen finns roli
ga busfabriken där man 
kan leka, busa och hoppa 
omkring. 

Tage Danielsson, född i 
Linköping har ärats med en 
staty som finns nära folkets 
hus. Ett besök på Bosses 
glassbar är också ett måste 
tillsammans med utsikten 
vid Belvederen. 

– Jag gillar särskilt den 
vackra utsikten vid Belver
deren, det är verkligen att 
rekommendera säger Anna 
Thaberman som kommer 
från Linköping. 

Lilla bilden, Anna Thaberman

Stora bilden, Belvederen med sin 

vackra utsikt över Linköping.
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Träff

Namn:  
Catarina  
Lindström

Ålder:  
46 

Bor:  
Trångsund

Familj:  
Man och tre barn

Gör:  
Personlig  
assistent och löp-
coach

Intressen:  
SpringaCatarina Lindström
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Med assistansen fick familjen hjälp att 
komma igång. Catarina och familjen har 
dessutom valt att sköta assistansen inom 
familjen. 

– Det har underlättat för att kunna göra 
assistansen som en naturlig del av vardagen 
för oss. Men saker och ting förändras för
stås och på sikt kanske vi tar in andra utom
stående assistenter. 

Framtiden ingen utförslöpa
Även om framtiden kanske inte är som en 
lång utförslöpa är den ändå ingen upp
försbacke för Catarina. Det är fortfarande 
många steg som ska tas. 

– Men det gäller att inte tappa orken, 
att hela tiden ligga steget före i plan eringen 
och tänka till en gång extra. Dessutom är 
det bra att vara öppen och lyhörd för för
ändringar. 

Förutom ett maraton väntas även som
maren erbjuda mycket sol och bad, besök 
på Gröna Lund och kanske en resa till Got
land. Med förhoppningsvis bara härligt 
spring i benen.  

För Catarina handlar det mycket om att springa. När som helst kan hon behöva släppa allt och 
springa iväg, springer är även något som Catarina gör mycket på fritiden. Fyra maratonlopp 
har det blivit och fler lär det bli. 

Catarina är 
alltid på språng

Att vara både mamma och assistent ger inte 
så stort utrymme för egen tid och för löp
ning. Det handlar mycket om planering och 
att tänka till ett varv extra. 

– Men jag vet också hela tiden att när 
som helst kan telefonen ringa och då måste 
jag springa iväg. Någon måste alltid vara 
standby i fall något skulle inträffa. 

Catarina och hennes familj som består 
av man och tre barn varav två fort farande 
bor kvar hemma i radhuset i Trångsund.  
Trångsund ligger en bit utanför centra
la Stockholm dit Catarina idag har tagit sig 
för att fika lite och prata om hur det är att 
springa och familjen.

Spring i uppförsbacke
Innan familjen fick hjälp med assistanstim
mar var det mycket spring i uppförsbackar 
som även om de kanske inte alltid var väl
digt branta var de ändå kämpiga. Men med 
draghjälp från assistanssamordnare så blev 
det lättare att komma framåt. 

– För oss var det en stor glädje att 
kunna få de här assistanstimmarna, det är 
ingen lyx och ingen 
flärd men det är en 
trygghet och ett 
otroligt stöd. Utan 
assistansen stöd tror 
inte jag att vi hade 
klarat oss lika bra 
som vi har gjort. 

”det är ingen lyx och ingen 
flärd men det är en trygghet 
och ett otroligt stöd”
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Tema: Sekretess

Anna Thaberman, personal
ansvarig och gruppchef på 
Vivida förklarar hur sekretess 
fungerar ur personalansvari
gas perspektiv 

Vad är den vanligaste frågan 
om sekretess ni personal
ansvariga får? 

– Den vanligaste frå
gan är nog hur man vet vad 
man får berätta och inte om 
sitt arbete och sin kund. Där 
svarar vi alltid att egentligen 
får man inte berätta något 
men det viktigaste är all
tid att, i de fall det är möj
ligt, stämma av med kunden 
eller tex. anhöriga el föräld
rar för att höra vad de själva 
tycker är ok att berätta.

Vad innebär skyddet med 
sekretess? 

– Skyddet med sekre
tess handlar ju främst, som 

jag ser det, om att värna 
om kundernas integritet och 
möjlighet att faktiskt kunna 
ha ett privat liv trots assis
tenter i sitt hem och liv.

Vad händer om man bryter 
mot den som anställd?

– Om man bryter mot 
sekretessen har vi alltid ett 
möte/samtal för att se vad 
som hänt och vad som sagts 
och vad följderna av detta 
blivit. Utifrån diskus sionen 
där går vi sedan vidare med 
åtgärder som tex ändra
de rutiner, informations
träff med hela gruppen och 
i yttersta fall om det som 
inträffat är av allvarlig art 
kan det handla om varning 
och uppsägning.

Hur fungerar arbetet med 
sekretess i praktiken? 

– Det praktiska arbe
tet med sekretess funge

rar i de allra flesta fall bra. 
Det handlar mycket om att 
använda sunt förnuft och 
kommunicera med varan
dra i arbetsgruppen, kunden 
och oss på Vivida. Svårighe
ter kan uppstå när personer 
både arbetar tillsammans 
och umgås privat, på små 
orter där kunskapen om 
personer på orten är större 
än i en större stad.

Anna Thaberman



VividaNytt · nr 4 · 2010 Sid 9

Tema: Sekretess

Johan Håkansson är jurist på 
Vivida och svarar på frågor 
angående sekretess och tyst
nadsplikt. 

Vad innebär tystnads-
plikt ur ett juridiskt per-
spektiv?

– Tystnadsplikten inne
bär att den som arbetar som 
assistent inte får föra vida
re information om brukaren 
eller dennes familj. Tystnads
plikten gäller personliga för
hållanden om det finns risk 
för att spridandet av upp
gifterna kan vålla skada för 
kunden eller dennes anhöri
ga. Syftet med tystnadsplik
ten kan därför sägas vara att 
brukaren och dennes familj 
ska kunna känna sig trygga 
med att uppgifter om hälso
tillstånd eller andra personli
ga förhållanden inte blir all
mänt kända.

Kan du kortfattat beskri-
va reglerna om tystnads-
plikt?

– Assistenternas tyst
nadsplikt regleras i kol
lektivavtalet som föreskri
ver att assistenten under 
anställningstiden, men även 
efter att anställningen upp
hört, ska iaktta tystnadsplikt 
beträffande uppgifter om 
enskilda personer som assis
tenten till följd av sin anställ
ning erhållit kännedom om.

Vad händer juridiskt om 
man bryter mot tystnads-
plikten?

– Att bryta mot tyst
nadsplikten innebär att man 
begår ett avtalsbrott. Bero
ende på hur allvarligt brottet 
mot tystnadsplikten är kan 
konsekvenserna för assisten
ten bli en varning, uppsäg
ning eller skadestånd.

Hur fungerar det i prak-
tiken?

– I praktiken är det säl
lan några problem att hålla 
på tystnadsplikten. Det 
handlar om sunt förnuft. 
En bra regel brukar vara att 
uppgifter om mina person
liga förhållanden, som jag 
inte skulle vilja att andra får 
vetskap om, ska jag heller 
inte föra vidare om brukaren 
eller dennes familj. 

Vad innebär 
tystnadsplikt? 

”I praktiken är det sällan 
några problem att hålla 
på tystnadsplikten”

Johan Håkansson, 

foto: privat.
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Midsommar

Midsommarnatten är full av 
magi. Enligt folktron var allt 
som växte i naturen laddat 
med övernaturliga krafter 
under midsommaren. 

Genom att samla den kraft
fulla magin i en blomster
krans hade man medel för 
det kommande året. Att 
spara kransen och lägga 
den i julbadet var ett sätt 
att bli frisk och stark under 
återstoden av vintern.

Att fira midsommar är på 
inget sätt en ny högtid utan 
snarare en tradition som går 
långt tillbaka i tiden. 

Enligt gamla tiders folktro 
var midsommarnatten full 
av magi, naturen var laddad 

Härlig svalkande saft till midsommarfirandet 

Rabarbersaft!

1 kg rabarber
1.8 l vatten
4.5 dl strösocker
1 st citron, saften
Färdigt på: 85 min

1. Skär rabarbern i småbi
tar och lägg dem i kokande 
vatten ca 15 min. Rör EJ då 
blir saften grumlig. Sila och 
släng rabarberresterna.

med magiska krafter och 
samlade man den genom 
att plocka blommor till en 
krans hade man ett bra 
medel för resten av året. 

Firade sommarsolståndet
Midsommar firades i Sverige 
redan innan kristendomen 
kom med anledning av som
marsolståndet, den dagen 
då dagen var som längst. 
När kristendomen sen gjor
de sitt intåg gjordes högti
den om till minne av Johan
nes Döparen som sägs vara 
född då. 

Passa i arbetsveckan
Midsommarafton nume
ra firas alltid på en fredag 
någon gång mellan 20 och 
26 juni. Detta infördes i bör

En natt full av magi
jan på femtiotalet för att 
passa in i arbetsveckan.  

Majstången – en tysk 
traditio n 
Majstången som blivit något 
av en symbol, en av många 
för midsommar kom från 
Tyskland under slutet på 
medeltiden. Att maja inne
bär att smycka med grönt.

Midsommar med dans runt  

midsommarstången.

2. Tillsätt socker och citron
saft. Koka upp spadet igen 
tillsammans med strösockret 
och saften av en citron, låt 
svalna.

3. Häll upp saften i tillbring
are eller flaska och servera 
den gärna iskall med isbitar, 
färska jordbubbar eller lime!



Nu kan alla på Vivida snabbt och 
enkelt beställa hygienprodukter genom 

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

Välkommen med din beställning

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

ANNONS



XxxxxxxxVåra bästa sommartips + Vivida gratulerar
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r! Vivida skulle vilja 

gratuler a dem som fyller 

jämt i juli och augusti.

I juli

•	Maria	i	Skövde	40	år

•	Karita	i	Åkers		

 styckebruk 40 år 

•	 Ilmija	i	Munkedal		

 40 år

•	Mariana	i	Västerås		

 40 år 

•	Nicklas	i	Stockholm		

 40 år 

•	Malin	i	Skene	30	år	

•	Makvira		 	

	 i	Norrköping	30	år	

•	Jakob	i	Oxelösund		

 20 år 

•	Sandra	i	Trosa	20	år	

•	Sarah	i	Vagnhärad	

20 år  

I augusti

•	Elisabeth	i	Västerås	60	år	

•	Annika	i	Fjugesta	50	år	

•	Carola	i	Tierp	40	år	

•	Sofie	i	Trollhättan	40	år	

•	Johan	i	Grums	30	år	

•	Camilla	i	Vagnhärad		

	 30	år	

•	Markus	i	Uppsala	20	år

Ett stort grattis även till er 
andra som fyller år 
i juli och augusti.

Bemanning på kontoret 
Vividas kontor är bemannat under hela sommaren med 
personal från alla avdelningar. Under midsommarafton 
hänvisas till jourtelefonen: 076119 41 20

Vad ska 
du göra 
i sommar? 

 Jag ska besöka min 
hemby Rossön (Ånger
manland). Där ska jag 
fiska, umgås med vänner 
och plocka hjortron med 
”moffa”.

Patrik Persson, Västerås

 Jag ska åka med famil
jen i vår husvagn till Väst
kusen en vecka.

Robert Skoglund,  
Katrineholm 

 Jag ska bygga och reno
vera på mitt hus och så 
ska jag vara med och 
arrangera SM i hund
kapplöpning.

Pia Höggren, Ransta 

 Jag ska åka på en sol
resa till Alicante  
i Spanien. 

Joaquina Escobar, 
Västerås 


