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Ledare

Förtroende
För en tid sedan var jag på en föreläsning
om olika typer av boenden för personer
med funktionsnedsättningar. En av föreläsarna konstaterade helt ur sitt sammanhang
att en förutsättning för omsorg är förtroende. Formuleringen fick mig att haja till. Aldrig tidigare hade jag hört en så ren beskrivning av vad Vivida gör som av henne. En
förutsättning för omsorg är förtroende! Det
är intressant hur man kan arbeta med en
sak under lång tid och så helt plötsligt dyker
en ny vinkling upp som man aldrig reflekterat på tidigare.
Egentligen borde det vara självklart. De
personer vi hjälper befinner sig oftast i en
utsatt situation där de behöver hjälp med
intima och privata saker. För att personen
ska känna sig bekväm måste den ha förtroende för personen som utför sysslan. I
andra saker är de helt beroende av assistentens ärlighet, t.ex. för att betala räkningar
eller för att kontakta myndigheter. Inte sällan hamnar kunden och assistenten i en väldigt nära relation som gör den funktionsnedsatte mer utsatt om relationen skulle

missbrukas. Missförstå mig inte. En nära
relation är något positivt, men bara om det
finns förtroende.
I vårt arbete är det lätt att gå samma fotspår som man alltid gjort. Varje dag innehåller i stort samma arbetsuppgifter och man
tenderar att göra saker utan att reflektera över om det finns ett annat sätt att göra
samma sak på. Som de säger -förändring är
inte alltid av godo, men förändring skapar
stimulans och stimulans motverkar monotoni.
Vi får aldrig glömma att många av de
människor vi hjälper har ett starkt kringskuret liv och är oerhört beroende av oss för
sina aktiviteter. Betänker man att förtroende är en förutsättning för omsorg måste vi
alla därför tillsamman aktivt arbeta för att
skap en ömsesidig förtroendesituation. Det
skapar en bättre assistans.

Fredric Käll
VD
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Nytt kollektivavtal
för 2011
I november 2010 kom Vårdföretagarna och Kommunal
fram till ett nytt löne- och
villkorsavtal för personliga
assistenter som gäller från
januari 2011 till februari 2012.

löntagare angående löner
och andra villkor förhandlar
Vårdföretagarna med Kommunal. Därför omfattas alla
löntagare av samma villkor
och avtal.

I det nya avtalet kommer
lönen för en heltidsanställd
att höjas i genomsnitt med
490 kronor. Lägsta heltidslön för en arbetstagare som
fyllt 19 år ska vara 15 800
kronor. Avtalet innehåller
däremot inga individgarantier. Det kommer inte ske
några förändringar vad gäller anställningsformen för
personliga assistenter. Som
förut gäller att ”Anställning för viss tid så länge
assistansuppdraget varar”
samt ”Anställning per arbetad timme – timanställd” är
samma som innan.

En trygghet
Även om man inte är medlem i Kommunal omfattas man ändå av kollektivavtalet. Kollektivavtalet är
en trygghet för arbetstagar-

na då det reglerar en lägsta
lönenivå, frågor om arbetstid med mera. Det innebär att alla anställda på en
arbetsplats med kollektivavtal har samma grundvillkor och därför inte kan konkurrera med varandra om
exempelvis lön.
Har du ytterligare frågor
om kollektivavtalet? Kontakta din personalansvarige.

Vad är kollektivavtal?
Men vad innebär egentligen
ett kollektivavtal? Kollektivavtalet tecknas mellan två
parter, en arbetsgivareorganisation och en löntagareorganisation. Vivida är medlem i Vårdföretagarna som
har tecknat avtal med Kommunal. Istället för att Vivida
förhandlar med sina enskilda
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Nytt tillstånd krävs

Rätten att få driva
personlig assistans
Från och med 1 januari 2011
krävs det särskilt tillstånd för
privata företag att bedriva
assistanssamordning. En förändring som Vivida välkomnar.
Privata assistanssamordnare som redan bedriver verksamhet måste ansöka om
tillstånd senast den 31 mars
genom den lagändring som
skedde den 1 januari 2011.
Lagändringen har sina rötter
i Assistanskommiténs arbete som under 6 år har lett till
en proposition för en ökad
kvalité av personlig assistans
och trygghet.
Välkomnar förändring
På Vivida Assistans välkomnar man dessa förändringar och hoppas på att de kan
hjälpa till att städa upp i
branschen som tidigare haft
många oseriösa aktörer.
– Det här är en förändring som vi väntat på en
längre tid. Förhoppningen
är att det här blir en viktig
del i att få bort de aktörer
från marknaden som bara
är ute efter snabba och lätta
pengar. För Vividas del hoppas vi att det här blir en bra
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kvalitetsmärkning
för branschen i hel-het. Det
skapar förhoppnings-vis också
en större trygghet hos de
assistansberättigade att
de kan
lita på
att deras
assistanssamordnare sköter
verksamheten på ett bra sätt,
säger Fredric Käll VD på
Vivida Assistans.
Inte oroliga
Tillstånd för att kunna få
driva personlig assistans är
inget som man på Vivida är
orolig för att inte få.
– Jag bedömer att vi
redan idag arbetar på det
sätt som krävs för att få tillstånd, säger Fredric Käll.

Har du som kund eller
medarbetare på Vivida
några frågor angående
Vividas ansökan är du
välkommen att kontakta
Fredric Käll, 019-555 43 01
eller Maila fredric.kall
@vivida-assistans.se.
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Vividas kärnvärden: Ansvar

Ansvar är ett av Vividas kärnvärden och något som ska
ligga till grund för hela Vividas verksamhet.

Ansvar

Som assistent har man
ansvaret för att den man
arbetar hos ska ha det bra
och känna att han eller hon
kan leva ett så fullgott liv
som möjligt. Arbetsledare
på en arbetsplats har ansvar
för att se till att arbetsplatsen fungerar som den ska.
Personalansvariga på Vivida har ett ansvar för kunder
och assistenter. Det innebär att se till att kunderna
får en bra assistans och att
assistenterna har bra arbetsvillkor.
Ett delat ansvar
Även alla andra som arbetar på Vivida har ett ansvar.
Juristerna ska hjälpa kunden
med beslut och myndighetskontakter. Lönehandläggare ska se till att alla får sin
lön i tid.
– För oss på Vivida är det
självklart att ansvar är ett
av våra kärnvärden. Det är
en del av vår värdegrund
och ska genomsyra hela
vår verksamhet. Som företag har Vivida ett ansvar för
sina kunder att de ska få en
bra personlig assistans. Vivida har även ett ansvar för
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Ett gemensamt ansvar.

sina medarbetare att de ska
trivas på sitt jobb med bra
arbetsförhållanden, säger
Fredric Käll.
Det finns också ett annat
ansvar som Vivida har för
sina kunder. Det är att se till
att kundernas pengar sköts
på ett bra och ansvarsfullt
sätt. Detta görs bland annat

med de ekonomiska rapporter som kunderna får
där de kan följa hur och
till vad deras pengar har
använts. På hemsidan finns
även Vividas årsredovisningar för att kunder, medarbetare och andra intresserade
ska kunna se hur pengarna
används.
Sid 5

Träff

Erika Wiklund

Erika vill träff

Namn: Erika Wiklund
Ålder:

27

Bor:

Örebro

Familj: Pojkvän, hund, katt
Gör:
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Bemanningsassistent på
Vivida
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ffa folk och möta människor
Örebro, fredag eftermiddag och gatorna är fulla av människor. Det är i slutet på januari och
gatorna är is- och snötäckta blandat med sand. En av alla de människorna i staden som har
satt sig på ett café över en kopp kaffe för en pratstund är Erika Wiklund.
Erika är 27 år, bosatt i Örebro tillsammans
med pojkvän, hund och katt. Hon har tidigare arbetat som personlig assistent hos
Vivida men kommer efter den första februari att arbeta som bemanningsassistent på
Vividas kontor i Örebro. Som bemanningsassistent är det tänkt att Erika ska hjälpa
till att samordna och lösa bemanningen på
Vividas arbetsplatser runt om i landet.
– Det var mest en chansning att jag
sökte men det var också något som kändes rätt och något jag ville göra. Jag hade
läst till hälsoutvecklare på universitetet och
läser nu till personalvetare så det här jobbet passade mig bra av den anledningen. En sak som också känns bra är att
eftersom tjänsten är helt ny kommer
jag förhoppningsvis kunna forma
den lite själv.
Har bra koll
Jobbet som bemanningsassistent är något som Erika
ser fram emot. Hon tycker det ska bli kul att få åka
ut och träffa folk och
möta människor. Att
hon tidigare har arbetat som personlig
assistent själv inom
företaget ser hon
bara som positivt.
Vividanytt · nr 1 · 2011

– Jag tror och hoppas med min erfarenhet att jag har koll på hur en bra personlig
assistent ska vara och vet vad jag kan leta

”det var något
som kändes rätt
och något jag ville
göra”
efter. Det är något jag hoppas ska vara till
fördel i jobbet. Det ska också bli roligt att få
lite nya arbetskamrater. Jobbet som personlig assistent är ofta rätt ensamt och det ska
bli skönt att ha någon att bolla idéer med.
Avlasta och hjälpa till
Om sig själv säger Erika att hon försöker
vara en positiv energi, alltid med ett leende
på läpparna. Hon vill kunna lösa saker och
hoppas kunna avlasta och hjälpa till med de
saker som hon kommer att göra i sitt jobb.
– Jag samlar också kraft i livet genom min
pojkvän och genom att gå på långa promenader med min hund. Jag tycker även mycket om att spela musik eller bara se på film
och tv. Jag hoppas slutligen att livet och
framtiden bjuder på många trevliga överraskningar.
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Tema: Försäkringar

Hur ser mitt försäkringsskydd ut som
Hur ser försäkringsskyddet
ut i grunden?

Man kan se det som en
pyramid. I botten finns det
lagstadgade skyddet som
alla som är arbetstagare
omfattas av. Nästa steg är
kompletterande försäkringar
som finns i olika kollektivavtal och högst upp finns även
privata försäkringar.
Hur är jag som anställd på
Vivida försäkrad?

Förutom de lagstadgade
försäkringarna är du även
försäkrad enligt kollektivavtalet mellan Föreningen
Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Hur är jag försäkrad om
det skulle inträffa …

en arbetsskada i arbetet – TFA (Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada). TFA
kan ge ersättning vid godkänd arbetsskada som
orsakats
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av olycksfall i arbetet, färdolycksfall och arbetssjukdomar.
om jag skulle bli långvarit sjuk – AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring). AGS kan ge
ersättning utöver det Försäkringskassan betalar i
form av sjukpenning,
rehabiliteringspenning,
sjuk-

Egna
försäkringar

ersättning och aktivitetsersättning.
om jag skulle avlida – TGL
(Tjänstegrupplivförsäkring). TGL är en livförsäkring
som ger ett grundskydd vid
den försäkrades och i vissa
fall den försäkrades makes
dödsfall. Försäkringen gäller från det att anställningen börjar. I TGL ingår grundbelopp, barnbelopp och
begravningshjälp. Beloppen
är beroende av arbetstid,
ålder vid dödsfallet och
vilka efterlevande som
finns.

Kollektivavtals
försäkringar

Lagstadgade försäkringar
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Tema: Försäkringar

anställd på Vivida Assistans AB?
Vad händer vid olyckor med
materiella skador?

Om skadan skedde på grund
av jag medvetet orsakade
den?

Den typ av skador som
menas här är skador på
saker som en assistent orsakat genom olycksändelse,
vårdslöshet eller uppsåtligen. Vem som ska ersätta
skadan beror på hur assistenten orsakat skadan.

Det sista fallet avser uppsåtlig handling. Exempel
här kan vara att assistenten blir arg och kastar något
i marken eller slänger igen
en dörr osv. I dessa fall får
assistenten själv stå för skadan.
Gemensamt för alla typer
av skador är att de skall rapporteras till personalansvarig
och till kunden omgående.

Om skadan skedde av misstag eller olycka?

Är skadan en olyckshändelse skall kundens hemförsäkring i huvudsak täcka
skadan genom ”drulleförsäkringen”.
Om skadan skedde på grund
av vårdslöshet?

Har däremot assistenten
orsakat skadan genom att
vara vårdslös åligger det
arbetsgivaren att täcka skadan. Vårdslöshet innebär förenklat att en assistent orsakar en skada och
att denne borde ha insett
att risken fanns att skadan skulle uppstå, men väljer att fortsätta med aktiviteten och därigenom skadar
något.
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Vilka bolag sköter min
försäkring?
FORA AB = ”Paraplyorganisation” som förmedlar pengar och information
mellan företag och försäkringsbolag.
AFA = Administrerar TFA,
AGS, TGL och AGB. Förvaltar försäkringskapitalet och
betalar ut försäkringspengar om skada inträffat. Mer
information finns på AFA:s
hemsida,
www.afaforsakring.se.

Hur fungerar min försäkring
vid pension?

Avtalspension SAF-LO –
Vivida betalar årligen in en
individuell premie för varje
medarbetare. Premien motsvarar 3,5 procent på medarbetarens lön. I avtalspension SAF-LO tryggas och
fonderas pensionsintjänandet i ett premiereservsystem. Du kan själv välja förvaltare.

FÖRSÄKRING
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Utbildning

Vivida fortsätter
sina utbildningar
I vår fortsätter Vivida sina
utbildningar som pågick
under förra året. Redan har
ett par utbildningstillfällen
hållits och flera är på gång.
Vivida fortsätter bland
annat att erbjuda utbildningar i hjärt- och lungräddning, både för vuxna och
barn där även första hjälpen
ingår. En av de utbildningar som hålls i vår är en fortsättningsutbildning för personliga assistenter. Första
utbildningstillfället är i Västerås den 8 mars.
– Målet med utbildningen är att ge kunskaper om
vad som krävs för att uppnå
ett fungerande samarbete
mellan kunden, den personliga assistenten och eventuella anhöriga. Kursdeltagarna kommer få möjligheter
att öva i hur man kan stödja
varandra och göra gemensamma omdömen i olika
situationer, säger Malin
Odell-Kugelberg, utbildningsansvarig på Vivida.
Kreativitet
och arbetsglädje
Fortsättningsutbildningen kommer också innehålla
hur man arbetar utifrån en
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gemensam värdegrund, att
uttrycka omtanke och känslor, och hur man kan samarbeta på olika sätt i olika
situationer.
– Vi kommer att beröra utveckling av kreativitet
och arbetsglädje, hur man
möter kritik och motstånd,
att uppmuntra och inte såra
varandra, att bygga upp
goda relationer och att lösa
konflikter utan att någon
känner sig som en förlorare,
berättar Malin. Utbildning-

en kommer hållas av Hester
Renouf som har lång erfarenhet av att arbeta med
arbetsgrupper.
Förhoppningen är att deltagarna tillsammans ska
kunna känna att de får en
givande dag där de kan
utbyta tankar och erfarenheter med varandra, kanske
komma varandra lite närmare och få en stärkt självkänsla och ett starkare självförtroende.

Gå en Vivida-utbildning!

Är du intresserad av att gå någon av Vividas utbildningar eller har du önskemål om någon utbildning
du skulle vilja gå, kontakta då din personalansvarige eller Malin Odell-Kugelberg 019-555 43 80 för
mera information.
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ANNONS

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

Sista sidan
Xxxxxxxx

Vivida gratulerar!

Helger och
OB-tider 2011

Vivida skulle vilja gratulera i mars och april
Mars
• Roland i Herrljunga 60 år
• Susanne i Uppsala 50 år
• Birgitta i Västerås 50 år
• Malin i Vagnhärad 30 år
• Sabine i Hölö 30 år
• Sebastian i Trångsund 20 år
• Victor i Motala 20 år

April
• Anita i Skövde 70 år
• Martin i Örebro 40 år
• Jon i Hörby 40 år
• Anna i Eslöv 40 år
• Camilla i Trosa 40 år
• Martin i Rejmyre 30 år
• Cecilia i Boxholm 20 år
• Emma i Trosa 20 år

Ett stort grattis till alla er och alla er andra som fyller år i
mars och april önskar Vivida Assistans.

En ny minsting på kontoret

Anna-Karin Wallgren, personalansvarig på Vivida har
fått en dotter, Norah som föddes den 16 januari och
vägde 4015g och var 52 cm lång. Alla mår bra.

Ny personalansvarig på
kontoret
Hej! Mitt namn är
Carolina Johansson
och jag börjar i februari som personalansvarig på Vivida. När jag
inte jobbar tycker jag
om att träna aerobics
och dans samt umgås
med vänner och familj.

Under 2011 inträffar storhelgerna och övriga på följande
datum
Påsken Storhelgs-OB från 21/4
klockan 18:00- 26/4 klockan
07:00
Kristi himmelfärdsdag 2 juni
torsdag Helg-OB från 1/6 klockan 16:00 – 3/6 klockan 19:00
Sveriges nationaldag 6 juni
måndag Helg-OB från 6/6
klockan 07:00 – 7/6 klockan
07:00
Pingst 11-12 juni lördag-söndag Storhelgs-OB från 10/6
klockan 18:00 – 13/6 klockan
07:00
Midsommar 24-25 juni Fredag-lördag Storhelgs-OB från
23/6 klockan 18:00 – 27/6
klockan 07:00
Allhelgonadagen 1 november
tisdag Helg-OB från 4/11 klockan 16:00 – 4/11 klockan 19:00
Jul 24-26 december lördagmåndag Storhelgs-OB från
23/12 klockan 18:00 – 27/12
klockan 07:00
Nyårsafton 31 december lördag Storhelgs-OB från 30/12
klockan 18:00 – 2/1 2012
klockan 07:00

