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Ledare

Assistansbranschen
– en fuskbransch?
Få är väl de som undgått skriverierna den
senaste tiden om fusk med assistansersättning. Det har varit ”Kaninmannen” – mannen som var rullstolsburen och svårt handikappad och som ertappades med att dansa
på Liseberg iförd en kaninkostym. Nu senast
var det systrarna som bedrev assistansverksamhet för sin handikappade pappa, där det
visade sig att han bodde i Spanien stora delar
av året och inte alls var handikappad medan
hans döttrar utförde assistansen åt honom
i Sverige.
Som skattebetalare kan man fråga sig: ”Vad
är det som pågår? Hur kan man få assistans
när man saknar funktionshinder när det
kan vara omöjligt att få ett rimligt beslut för
exempelvis en gravt autistisk person?”. Sanningen är att detta är två separata frågor.
Det vi läst om i tidningarna handlar om ren
kriminalitet, det vill säga att avsiktligen och
utstuderat skapa ett behov som inte finns
för att få ekonomisk vinning. Det andra
handlar om myndighetens, främst Försäkringskassans, syn på vad som utgör ett värdigt liv.
Varför har det då blivit så här? Är assistansbranschen en fuskbransch? Min personliga uppfattning är att det i branschen förekommer allt från ren kriminalitet till oerhört

seriösa och ärliga aktörer. Där emellan förekommer alla varianter. Vissa fuskar av okunskap, vissa tummar på reglerna för att överleva när deras konkurrenter gör detsamma.
Ytterligare andra fuskar för att tjäna pengar,
men gör det i en sådan omfattning att de
tror att de kan komma undan med det. Att
det blivit så här vill jag lägga på rättsvårdande myndigheter. Skapar man en regel måste
man också se till att den efterlevs. Gör man
inte det kommer det att gradvis utvecklas
ett tillstånd där det är en konkurrensnackdel
att följa regelverket. En naturlig utveckling
av det är att fler och fler väljer att inte göra
det. Finns det ingen som efterlever regelverket kommer det likaså dra till sig kriminalitet, i synnerhet om det finns stora pengar
inblandade.
Det behövs inga fler regler
Känner ni igen er? Jag gör det. Frågan är
hur vi ska komma tillrätta med den här situationen? För mig är svaret enkelt. Vi har
ett regelverk för vår bransch som är väldigt tydligt. Det behövs inga fler regler. Det
räcker med att rättsvårdande myndigheter
(Polis, Skattemyndighet och Försäkringskassa) gör sitt arbete och ser till att regelverken efterlevs. Då kommer branschen gradvis
att förändras. Kriminalitet kommer att för-
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svinna till andra områden där de lättare kan tjäna pengar, fuskföretag kommer
inte att våga fuska i och med att de kan
åka fast och de som fuskar av okunskap
kommer att bli varse reglerna och följa
dem. Det är dock viktigt att betona att
det inte handlar om ”quick fix”. Det räcker inte med några revisioner från Skattemyndigheten, såsom var fallet i Skåne,
utan det krävs en långsiktighet och ett
samarbete mellan myndigheterna för att
gradvis förändra branschen.
Vi behöver arbetsro
Vi går dock in i ett nytt år med positiva
förhoppningar om framtiden. Det kommer krävas tillstånd för att bedriva assistansverksamhet. Regeringen har fått upp
ögonen för att något måste göras. Det
är ett bra första steg. Låt oss därför hoppas att myndigheterna är villiga att göra
något åt saken så vi i framtiden slipper löpsedlar om assistansfusk. Vi (branschen) behöver arbetsro och ett fokus
på verksamheten – nämligen att ta hand
om de assistansberättigade – inte på
pengar och fusk.
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Vividas kärnvärden: Omtanke

Omtanke
I en serie på fyra delar kommer vi i Vivida Nytt att skriva om
våra kärnvärden, vi börjar med Omtanke.

en av våra fyra grundpelare
som företaget bygger på. En
annan del i vår omtanke är
att vi satsar på våra medarbetare med vidareutbildning
och friskvårdsbidrag bland
annat.
Vår tolkning av begreppet omtanke kan också förklaras med ord som empati,
öppenhet och respekt.
Empati
Empati – Vi strävar alltid
efter att försöka agera utifrån en inlevelse i och förståelse för varje medmänniskas unika situation.

Omtanke är ett av Vividas
fyra kärnvärden, de andra är
ansvar, kompetens och förtroende. Kärnvärdena ska
ligga som grund för alla de
beslut som fattas inom Vivida, från enskild assistent
till företagsledning. Men
vad innebär då omtanke?
Omtanke kan exempelvis
handla om att se till att den
Sid 4

kund man arbetar hos mår
bra, eller att de andra medarbetarna på arbetsplatsen
har det bra och trivs med
sitt arbete. Omtanke behöver inte heller vara något
stort eller märkvärdigt, kanske bara att sätta på kaffe,
berätta en rolig historia eller
göra någon annan glad. För
Vivida är omtanken viktig,

Öppenhet
Öppenhet – Vi strävar efter
en atmosfär i vårt företag
där både brukare och medarbetare öppet kan uttrycka
sin mening och få gehör för
sina upplevelser och önskemål. En del av vårt arbete med öppenhet är att vi
öppet visar vår årsredovisning varje år så att den som
vill kan se hur vi har använt
pengarna
Respekt
Respekt – Vi respekterar
den enskilda individens integritet och vilja. Vi utgår från
att varje enskild individ är
unik och vårt arbete har sin
utgångspunkt i den enskilda
individens egen vilja.
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Vi på kontoret tvättar händerna

Glöm inte
att tvätta händerna!
Ett enkelt sätt att hålla sjuktalen nere och att hålla sig
frisk är att alltid ha rena händer.
Händerna är en av de vanligaste orsakerna till spridning
av smittor, särskilt vintertid. Kanske torkar man sig

om näsan, tar i ett handtag
som någon annan tar i och
så har exempelvis en förkylning spritts.
Vivida tecknade i våras
avtal med Hygienshoppen.
se. Där kan Vividas kunder
och medarbetare beställa
hem olika hygienprodukter.

Arbetet med att se till att
alla medarbetare är friska
och krya och hålla sjuktalen
nere är en viktig del av Vividas arbete för en bra personlig assistans med god
kvalité.

Vi på kontoret
På Vividas kontor arbetar ett 20-tal olika personer med olika
saker för att arbetet ska fungera. De flesta av medarbetarna
känner nog till i varje fall sin egen och troligen någon annan
av de personalansvariga på Vivida. En del har säkert haft kontakt med både lön och juridik, men de andra då?

Patrik Anshelm

En av de avdelningar som syns
minst kanske är Vividas Informations- och marknadsavdelning. Där arbetar två personer,
Patrik Anshelm som är Informations- och marknadschef och
Rasmus Hammarlund som är
Informations- och marknadsassistent. Huvuddelen av det som
de gör är det du läser just nu.
Dessutom ser de till att Vividas

Rasmus Hammarlund
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hemsida hålls igång och uppdateras. En gång per år genomför de också Vividas medarbetareundersökning. Även andra
delar som Vividas assistansboende, sociala medier med mera
är saker som de gör. På Vividas
hemsida www.vivida-assistans.
se kan du läsa mera om Patrik
och Rasmus och alla de andra
på Vividas kontor.
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Träff
Namn: Marie Nilsson
Ålder: 26
Bor: Västerås
Gör: Personlig Assistent och
pluggar till lärare
På fritiden: Rider, ute och går eller kollar på skräckfilm
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Alltid fullt upp för Marie
Det är torsdag eftermiddag och Marie Nilsson har satt sig ner på ett café över en macka för att
prata studier, hur det är att vara personlig assistent och drömmar om framtiden.
Marie har alltid mycket att göra. Det blir
inte mycket till fritid mellan lärarstudierna,
arbetet som personlig assistent och att ta
hand om hennes häst. Men hon trivs med
det.
– Men man får ta vara på de små stunderna. Jag har nästan alltid en bok med mig
att läsa på exempelvis bussen eller om det
blir en stund över.
Roligt att se barn utvecklas
Att jobba med barn är något som Marie
länge har velat. Hon har alltid gillat barn
ända sedan hon själv var liten och nu på
senare år har även intresset för pedagogik
kommit.
– Jag tycker det är roligt att se barn
utvecklas. Att få vara med på deras resa
och kanske lära dem ett och annat om livet
också förutom allt annat man lär sig i skolan.
Marie är också personlig assistent och ser
att hon på många sätt kan kombinera de
olika rollerna.
– Senare under utbildningen kommer vi
att läsa specialpedagogik något jag hoppas

kunna ha nytta av i mitt arbete. Jag har förhoppningsvis också med mig många erfarenheter och kunskaper om hur det är att
leva med en funktionsnedsättning. Barn är
nyfikna och istället för att hyssja dem så tror
jag på att förklara för dem vad det innebär
att ha en funktionsnedsättning.

”Jag skulle också
vilja flytta ut på
landet”
Den kraft som Marie behöver för att orka
med hämtar hon från sambon, sin häst
och hunden. Långa promenader eller sitta
hemma och se på skräckfilm är två favoriter.
– Något jag har börjat gilla på senare tid
är också att rida ut i skogen och plocka
svamp, det är bra för då kommer man ut en
bit och har en bra överblick eftersom man
sitter en bit upp.
Drömmer om Island och USA
Vad gäller framtiden har Marie också en hel
del drömmar som hon hoppas kunna göra.
– En stor dröm är att åka till Island och till
nordvästra USA, till Montana och rida. Jag
skulle också vilja flytta ut på landet, kanske
ha en hästgård med ridning, det vore trevligt.
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Vad och varför i jul

Vem vad varför och när?
Vividanytt reder ut julbegreppen
Vad menas med julgröt?
Enligt gammal folktro bör
en tallrik risgrynsgröt med
en klick smör ställas ut till
gårdstomten på julaftonskvällen. Detta för att gårdstomten skulle hållas på gott
humör och inte hämnas på
de boende. Julgröten kunde
också ses som en slags årslön för tomten.
Varför byter man Julklappar?
Att byta julklappar är en
gammal tradition. Förr smög
ungdomar omkring och
knackade/klappade på dörren på julafton och när dörren öppnades kastades en
skämtgåva in. Skämtgåvorna kunde också ha en vers
skriven på dem, föregångaren till julklappsrim.
När började man
skicka Julkort?
I Sverige har man skickat julkort till varandra sedan slutet på 1800-talet. Traditionen med julkort kom till
Sverige från Danmark och
Tyskland. Det första julkortet
kom 1843 och 1875 började
man i USA att massproducera julkort.
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Varför heter det
Dopp i grytan?
Dopp i grytan är en mycket gammal svensk tradition som troligen kan ha
rester från gamla svenska seder med offermåltider. En annan förklaring kan
vara att traditionen har rent
praktiska orsaker. Vid julförberedelserna var det ofta
svårt att hinna laga annan
mat vilket gjorde det lätt att
doppa bröd i en gryta med
köttbuljong gjord på skinkspadet.
Vem är egentligen Jansson
i Janssons frestelse?
Det råder delade meningar om vem som egentligen
är Jansson i Janssons frestelse. En teori säger att det
var operasångaren Per Adolf
”Pelle” Jansson som gjorde sig känd för att bjuda på
ansjovisgratäng. Namnet
Janssons frestelse lär däremot inte ha blivit accepterat före hans död. En annan
teori säger att det var en
dam som lät sin kokerska
döpa gratängen efter en
film, Janssons frestelse från
1928.
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Vad och varför i jul

Hur uppkom julkalendern?
Julkalendern, eller Adventskalendern härstammar från
Tyskland och kom någon
gång i slutet på 1800-talet.
Däremot skulle det dröja en
bit in på 1900-talet innan
ett tryckeri i Tyskland började trycka julkalendrar. I Sverige kom julkalendrarna ut
för första gången 1934, den
ritades av Aina StenbergMasOlle och tryckes fram till
1964. Sveriges Radio sände
1957 sin första julkalender
och 1960 sändes den första
julkalendern i Sveriges television, Titteliture.
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Vart kommer julgranen ifrån?
Julgranen dök som tradition upp först i Tyskland på
1400-talet. Granen i svenska traditioner var först en av
många dekorationer innan
den tyska varianten tog över
helt. De första bevisen på
julgranar i Sverige kommer
från mitten på 1700-talet.
Däremot skulle det dröja
ända in på 1900-talet innan
granen blev ett allmänt vanligt inslag i hemmen. I slutet
på 1800-talet börjades det
också säljas julgransprydnader i Sverige. Seden med julgranar och andra träddekorationer syftar till att hålla
onda andar borta.

När började Kalle Anka sändas på julafton?
Kalle Anka började sändas
på julafton 1960. Det absolut första programmet i
serien sändes i USA den 19
december 1958 som en del
av en TV-serie från Disney.
Den svenska berättarrösten görs av Bengt Feldrich.
Under åren har flera av klippen i programmet byts ut.
Jultomtens verkstad, Askkungen, Snövit och de sju
dvärgarna, Lady och Lufsen
och Ser du stjärnan i det blå
är de klipp som har funnits
med från början. 1997 sågs
programmet av 4 320 000
tittare vilket är rekord.
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Utbildning

Vividas utbildnings
organisation tar nya steg
Under året har Vivida satsat
på en ny utbildningsorganisation för våra medarbetare.
Ett steg för att kunna kvalitetssäkra arbetet ännu bättre för en förhoppningsvis
ännu bättre assistanssamordning .
En av de första utbildningarna som kom igång i den nya
organisationen var Vividas
grundutbildning för personliga assistenter som hölls på
ett flertal platser under senvåren och den tidiga sommaren. Dessutom har det
också hållits en arbetsledareutbildning vid ett tillfälle i Örebro. Andra utbildningar som har genomförts
är utbildningar i lyftteknik
och första hjälpen både för
vuxna och för barn. Även
Vividas personal på kontoret har genomgått första

Arbetsledare under utbildning.

hjälpen utbildning. Under
våren 2011 kommer arbetet
med Vividas utbildningar att
fortsätta och utvecklas.
Har du frågor eller funderingar om Vividas utbildningar så finns mera information på Vividas hemsida
www.vivida-assistans.se,
det går även bra att ringa
till Malin Odell-Kugelberg,
utbildningsansvarig på telefon 019-555 43 80.

Utbildningsbroschyr är på väg
I början på nästa år kommer Vivida att skicka ut vår nya
broschyr där vi presenterar de utbildningar som vi tillhandahåller. Det är bland annat grundutbildning för
personliga assistenter, arbetsledareutbildning, lyftteknik,
första hjälpen med mera.
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En viktig möjlighet
Du vet väl att du som med
arbetare hos Vivida har rätt
till ett friskvårdsbidrag.
För att uppmuntra till en
god hälsa och ett friskt liv
kan man som medarbetare få ett friskvårdsbidrag
från Vivida. Friskvårdsbidraget finns i två olika nivåer beroende på hur mycket man arbetar. Bidraget
kan bland annat användas
till träningskort på gym, att
gå och simma eller annan
enklare träning som exempelvis bowling. Det finns
också möjlighet att använda
bidraget till exempelvis massage. För mera information
om friskvårdsbidraget kontakta din personalansvarig.
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2010

Ett nytt år
har blivit gammalt
Nu har snart ett år passerat
med Vivida. Det har varit ett
händelserikt år minst sagt.
Invigning av nytt boende, ny
utbildningsorganisation och
kvalitetssäkring av arbetet.
Redan under hösten 2009
påbörjades bygget av Vividas första Assistansboende.
Det blev färdigt under senvåren 2010. Det var ett projekt som kom igång efter
en önskan och förslag från
en anhörig till en av Vividas
kunder. Boendet som invigdes i september 2010 har
blivit mycket uppskattat och
lyckat som koncept och initiativ.
Rena händer
och utbildning
Under våren 2010 knöts
också ett samarbetsavtal
med Hygienshoppen.se. Att
tvätta händerna noga med
tvål och vatten och sedan
komplettera med handdesinfektion är ett av de bästa
sätten att stoppa smitta
och förhoppningsvis minska
sjukskrivningarna.
Det gjordes även en
nystart av Vividas utbildningsorganisation med ett

flertal utbildningstillfällen
under hela året. Till dessa
hör grundutbildningarna för
personlig assistent, arbetsledareutbildningen och
även ergonomiutbildning
samt utbildning i hjärt- och
lungräddning. En viktig kvalitetssäkring för att stärka
arbetet på Vivida.
Under året har över 200
personer rekryterats till Vivida.
Ett viktigt betyg
2010 blev Vivida för andra
året i rad utsett till ett DI
Gasell företag. Det innebar
att Vivida var ett av de företag i Sverige som under året
växte bäst organiskt. Vivida
blev också licenserade med
Single-R av R-företagen. Ett
mycket viktigt betyg för
Vividas kvalitets- och etikarbete.
Numera finns även Vivida
med på Sociala medier som
Facebook och Twitter.

Assistentboendet byggdes ...

... och invigdes.

Fler utbildningar
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Vivida gratulerar!

Julläsning

Vivida skulle vilja säga grattis till de som fyller jämnt
i januari och februari.
Januari

Februari

Radhusdisco

Kontorets öppettider
i jul och nyår
Under jul och nyårshelgerna är det lite förändrade öppettider på kontoret. Torsdagen den 23 december stänger
kontoret klockan 12.00. Det samma gäller för torsdagen
den 30 december, dagen före nyårsafton, då kontoret stänger klockan 12.00. I övrigt är kontoret öppet och
bemannat förutom jul- och nyårsafton. För akuta ärenden då kontoret är stängt är det möjligt att ringa jourtelefonen på nummer 076-119 41 20. Kontoret önskar alla
medarbetare en god jul.
23/12 stänger kl. 12

24/12 stängt

30/12 stänger kl. 12

Radhusdisco är en varm
och rolig bok om Morris
färd mot vuxenvärlden i
åttiotalets Trollhättan.
Här möter vi Morris föräldrar: mamma som skickar
runt Morris bland alla barnfamiljer i bekantskapskretsen för att han ska smittas
av påssjuka, pappa som har
en förmåga att få det lilla att
kännas stort och som berättar om indianer och äventyr.
Jourtelefon: 076-119 41 20

