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Vi är redo!
Många av er som läst min ledare de senaste numren har säkert reflekterat
över att innehållet har varit ganska dystert. Anledningen till det är att
verkligheten för personer med assistans är dyster. Regeringen har fortsatt,
och även accelererat, den standardsänkning för assistansberättigade som
den förra regeringen påbörjade.

Jag önskar att det vore annorlunda och att jag i stället kunde skriva om något positivt, men Vivida
har hela tiden försökt att skapa
en krismedvetenhet om vad det
är som pågår. Vi hoppas på så
sätt att ni kommer vara bättre
rustade nu när reformens överlevnad sätts på prov.
Företagen i branschen har länge
försökt att skydda brukare, anhöriga och assistenter mot det
som nu pågår. Motivet har varit
att inte skapa oro, men också
för att branschen är optimistisk i
grunden. Jag har träffat många
företagare, de senaste åren, som
avfärdar det som nu händer, med
Försäkringskassans ökade byråkratisering, låga uppräkningar av
schablonbeloppet och avskaffandet av ungdomsrabatten, med
motivet att det kommer att ordna sig när politikerna inser vad

de håller på med. Tyvärr kommer
det inte att hända. Det som nu
pågår är inte ett angrepp på enbart assistansberättigade, även
om de drabbas hårt, utan ett angrepp mot hela välfärdssystemet.
Bland många tjänstemän, som är
de som egentligen styr Sverige,
finns en motvilja till all den valfrihet som erbjuds medborgarna.
Opinionsmätning efter opinionsmätning visar dock att vi svenskar vill kunna välja vård, omsorg
och skola så den vägen är inte
framkomlig. Vinst däremot, är
något som svensken inte tycker
om. Om någon gör vinst måste
det innebära att pengarna stulits
från någon eller att kvaliteten
har sänkts. Hur annars kan man
få ett överskott?
Vad tycker vi svenskar?
Därför svarar vi svenskar reflex-

mässigt att vi tycker att vinsterna
i välfärden måste reduceras. Det
ligger så att säga i sakens natur.
När frågan formuleras annorlunda och vinst istället ställs mot
valfrihet blir svaret raka motsatsen. Om vi tvingas välja mellan
valfrihet och vinst i välfärden
tycker en stor majoritet att valfriheten går före. Det är det
här den debatt som nu pågår i
media handlar om. Din rätt att
välja det du tror är bäst för dig
eller dina barn eller om du vill
att en tjänsteman ska välja åt
dig. För tillfället ser det ut som
om tjänstemannaalternativet är
på väg att vinna. Genom att ta
bort förutsättningarna för företagande tar man effektivt bort
företagen, åtminstone de bra,
och då finns inget att välja på.
Det blir som Henry Fords svar till
sina kunder som ville välja färg
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”Ni får välja vilken färg
ni vill, så länge ni
väljer svart”

när de på 20-talet skulle köpa en
T-Ford. ”Ni får välja vilken färg ni
vill, så länge ni väljer svart.” Är
det så vi vill ha det?
Drabbar det här oss?
Hur påverkar detta oss? Assistansbranschen är den bransch
där valfriheten har fått störst genomslag. 65 % har valt en annan
anordnare än kommunen. Majoriteten av dessa har valt att anlita
ett företag (90 %). Kombinationen av en för låg uppräkning av
schablonbeloppet sedan 2014
i förhållande till löneökningar,
avskaffande av ungdomsrabatten, samt nu införandet av efterskottsbetalning, kommer dock
leda till att förutsättningarna för
att anordna assistans i företagsform starkt har reducerats. Min

gissning är att vi i september
kommer se att ca 5000 brukare
står utan anordnare på grund av
att företaget gått i konkurs eller
där företaget ger upp och lämnar över sina brukare till ett större företag och lägger ner.
Ett stabilt båtbygge
Finns det något positivt i allt det
här eländet? En sak är att ni som
valt Vivida kan sitta lugnt i båten.
Under de senaste två åren har
vi förberett oss för det som nu
kommer och vi är väl förberedda. Ni har börjat få information
om vad som krävs av er och så
länge vi alla hjälps åt kommer vi
överleva det kaos som kommer
i november då Försäkringskassan inför efterskottsbetalning.
Uttryckt på ett annat sätt -den

båt vi har byggt är byggd för
att klara den storm som kommer. För er som sitter i vår båt
blir resan guppig, men säker.
Värre blir det för en del andra
båtar och tyvärr kommer vi se
många sjunkande företag och
mänskliga tragedier innan vi
når i hamn.
Fredric Käll, VD Vivida Assistans
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OSKAR - JAG HAR VÄRLDENS BÄSTA JOBB

Jag har världens
bästa jobb!
Vid 19 års ålder klev han för första gången in hos den lille killen som skulle förändra honom. Ung, oerfaren och utan att riktigt veta vad som väntade honom
jobbade han sina första pass som personlig assistent. Idag är Oskar 24 år gammal, och har 5 års erfarenhet i ryggen. Han har utvecklats massor och idag är han
oerhört fäst vid sitt jobb, och tycker att det är världens bästa!
TEXT: MALIN BRAUER

Kan inte låta bli att jobba
Vad innebär det att arbeta som
personlig assistent? Du skulle kunna fråga 20 personer och jag är
helt säker på att du kommer att få
20 olika svar. Hur det är att arbeta
som personlig assistent är nämligen helt beroende på vilka olika
omständigheter som omger din arbetsplats, och naturligtvis också på
vem du arbetar hos. En av Vividas
drygt 900 personliga assistenter är
Oskar. Han är 24 år gammal och
bor i Linköping där han just nu läser till lärare. Sin fritid ägnar han åt
styrkelyft och ett och annat datorspel, precis som vilken studentkille i tjugoårsåldern som helst. Det
som är unikt med Oskar är att han
flyttat 2 timmar hemifrån, men
ändå inte kan låta bli att jobba som
assistent hos killen han började hos
för snart 5 år sedan.
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Uppskattad kollega och assistent
Jag träffade Oskar för första gången för nästan 3 år sedan. Då skulle
vi prata om arbetsglädje och om att
trivas på jobbet. Den då tjugoåriga
Oskar var en glad, ung och rätt oerfaren kille, men han hade världens
största leende, och skrattade ofta
och gärna.
Anledningen till att jag ska träffa
Oskar igen är att jag hört att han är
en helt fantastisk och väldigt uppskattad assistent, som verkligen
trivs med sitt jobb. Jag är så himla
nyfiken på hur det blev så, och vad
han egentligen tycker och tänker
om sitt jobb. Han var bara 19 år
gammal när han klev innanför dörren hos den där lille killen som skulle komma att förändra hans syn på
sig själv, och på hans omvärld.

”Drällt runt som vikarie i skolans värld”
Han hade precis tagit studenten
och som han själv säger, drällt runt
som vikarie bland annat inom skolans värld, innan han sökte jobb
som personlig assistent. Han hade
ingen erfarenhet av arbete inom
vård- och omsorgssektorn, utan
sökte jobbet utan att egentligen
veta så mycket vad det handlade
om.
– Jag tyckte helt enkelt att det
lät som ett kul jobb, fast jag visste
ju inte alls vad jag kunde förvänta mig. Jag tänkte på det en del
innan och tänkte nog att det bara
skulle vara ren omvårdnad, typ
hjälp med hygien och kläder och
sådant, berättar Oskar.

OSKAR - JAG HAR VÄRLDENS BÄSTA JOBB

”Det var skitläskigt”
Men så blev det inte alls. Oskar fick jobbet och en kall dag
i december klev han för första
gången in hos familjen vars son
han skulle arbeta som personlig
assistent hos.
– Det var skitläskigt, och inte
alls som jag hade förväntat mig.
Ungefär en procent av min arbetsdag används till de där praktiska grejerna som inte är det
minsta svåra, de som man bara
gör. Men resten av dagen gör jag
ju andra saker som är betydligt
tuffare, som att försöka vara pedagogisk och finnas där för killen
jag jobbar hos, berättar Oskar.
Har ett stort omvårdnadsbehov
Killen som Oskar jobbar hos
har ett stort omvårdnadsbehov,
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och Oskar berättar att han inte är
särskilt självgående, utan behöver
hjälp med det mesta. Det innebär
också att Oskar dagligen behöver
arbeta med olika typer av hjälpmedel och annat. Något som för
många säkert upplevs som skrämmande, men Oskar tog det med ro.
– På ett sätt så var det skönt med
alla hjälpmedel, för det innebar att
det fanns mycket rutiner som man
enkelt kunde följa, säger Oskar.
Inga förutfattade meningar
Att Oskar inte hade någon vårderfarenhet, eller erfarenhet av funktionsnedsättningar upplever han
bara som positivt.
– Jag var rätt naiv alltså. Jag minns
till exempel att jag frågade om han
skulle kunna gå under min första
vecka, det är ju självklart för mig nu
att han aldrig kommer att kunna

göra det. Men eftersom jag inte
tidigare jobbat inom exempelvis
vården så hade jag inte förutfattade meningar om vad han skulle kunna göra och inte, det tror
jag varit väldigt bra. Jag försöker
hela tiden tänka att han klarar lite
mer än vad han gör, så att jag inte
hämmar den utvecklingsmöjlighet
han har, säger Oskar.
Handlar om att vara lyhörd
Oskar berättar att hans jobb mycket går ut på att ta reda på hur killen han arbetar hos vill ha det, och
inte bara förutsätta att han vet.
- Jag vill ju inte göra samma saker varje dag och då kan jag ju inte
förutsätta att han vill göra det heller, säger Oskar.
Hitta på saker tillsammans
I Oskars jobb handlar det mycket
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om att hitta på olika aktiviteter,
som att rida, fika eller gå på
bio. Helt vanliga saker en yngre tonårskille skulle göra på sin
fritid.
- Att jobba som personlig assistent är ju inte som att jobba
i industrin där man klockar in
och ställer sig vid bandet, vi gör
ju så otroligt roliga saker tillsammans, berättar Oskar. Att
det ger Oskar mycket glädje
och variation i arbetet är ju en
sak, men det bästa tycker Oskar är killens reaktion.
- Jag älskar att se hur mycket
han njuter av de aktiviteter vi
gör tillsammans, berättar Oskar.
Att stå i bakgrunden
Att jobba i någons hem tycker
Oskar kan vara svårt.
– I början var det oerhört
svårt, och det är väl fortfarande det svåraste. Att sköta
sina relationer med dem som
finns runtomkring och vet hur
mycket eller lite plats jag kan
och ska ta, den balansgången
är skitsvår. Du ska ju bara stå i
bakgrunden, och om du ham-

nar i rampljuset gör du ju fel på
något sätt men ibland så hamnar
man där ändå. Om någon släkting exempelvis tilltalar mig och
frågar hur killen mår så brukar jag
vända frågan mot killen för att de
ska förstå att han kan sköta sina
egna relationer, berättar Oskar.

Jag har verkligen
utvecklats av att jobba
som personlig assistent!
Viktigt med dialog
Vi pratar lite om en annan svårighet, nämligen relationen till killens föräldrar. Jag undrar lite hur
det funkar med regler och sådant
som en kille i tonåren utan funktionsnedsättning skulle ha haft?
– Vi har en väldigt bra dialog
med hans föräldrar, där vi diskuterar hur vi ska lägga upp en dag.
Hur mycket får han egentligen
kolla på film? Och måste han gå
ut även om han inte vill? Sådant
är så himla skönt att vi kan prata
enkelt om, säger Oskar.
”Jag har lärt mig empati”

Idag är Oskar som sagt 24 år,
och mycket har hänt under åren
sedan han började arbeta som
personlig assistent.
- Jag har verkligen utvecklats
av att jobba som personlig assistent. Jag har lärt mig empati och
att förstå hur viktig en annan
människa kan vara, säger han.
Han känner också en stor glädje
i att arbeta med barn, och utbildar sig därför till lärare i Linköping, dryga två timmar från
sin arbetsplats. Ändå åker han
gärna hem och bor hos sina föräldrar på helger för att kunna
jobba som personlig assistent.
Jag frågar om han någonsin
kommer kunna sluta där?
- Jag tror inte det, jag och killen
har ju vuxit upp tillsammans. Vi
har utvecklats massor tillsammans och jag bryr mig verkligen
om honom, så att sluta jobba
där, även när jag är färdigutbildad vore väldigt svårt. Det är ju
också så kul att jobba, och jag
känner mig så bekväm i min roll.
Jag har helt enkelt världens bästa jobb!, avslutar Oskar.

ANNONS

Alla medarbetare på Vivida får 30% rabatt
på hela Hygienshoppens sortiment
I vårt sortiment hittar du bland annat tvättmedel, hud- och hårvård,
toalettpapper, blöjor, kaffe och mycket mera. Vi har många fina
varumärken som till exempel Via, Comfort, YES, Weleda, Bambo med
flera.
På Hygienshoppen.se handlar du dina produkter med
leverans direkt hem till din dörr.
För att ta del av rabatten behöver du en egen inloggning.
Den får du genom att maila dina kontaktppgifter till
info@hygienshoppen.se eller ringa 019-20 90 60
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MEDARBETARUNDERSÖKNING 2016

Vivida-medarbetare:

Tack till alla ni som
deltog i Vividas medarbetarundersökning 2016!
I våras bad vi alla våra assistenter att svara på vår årliga medarbetarundersökning. Undersökningen har genomförts sedan 2007 och
är utformad i ett 20-tal påståenden och frågor.

Nytt för årets medarbetarundersökning är att vi valde att dela upp
den i två - en medarbetarundersökning som riktar sig till utomstående assistenter, och en som riktar
sig till anhöriga assistenter. Detta
gjorde vi för att tillgodose tidigare
års feedback från anhöriga om
svårigheter att besvara en allmän
undersökning.
Enkäten skickades ut till 159
stycken anhöriga och av dessa
valde 62 personer (ca 39 %) att
besvara undersökningen. Ca 85 %
av dessa är nöjda med Vivida som
assistansanordnare och ungefär
motsvarande siffra (87 %) är nöjda med Vivida som arbetsgivare.
Ett fåtal uttrycker att de önskar
mer stöd av Vivida i form av högre

tillgänglighet hos assistanschef och
mer frekventa uppföljningar.
Enkäten skickades även ut till dryga
630 stycken utomstående assistenter och av dessa valde 220 personer (ca 35 %) att besvara enkäten.
Generellt är denna målgrupp
mycket nöjda med Vivida som arbetsgivare, och med sina arbeten.
De allra flesta (89 %) tycker att
de helt, eller delvis får det stöd de
behöver från sina assistanschefer
och 82,6% skulle rekommendera
någon att bli kund hos Vivida.
Av de personer, både anhöriga
och utomstående assistenter, som
valt att besvara årets medarbetarundersökning, är alltså en majoritet
nöjda med Vivida som arbetsgivare

och assistansanordnare.
Det som framkom i årets
undersökning och som visar på
områden som behöver förbättras är, att tydliggöra arbetsrutiner och förbättra hjälpmedel
på vissa av arbetsplatserna.
Några få av de svarande har
även angett att de känner
sig helt/delvis otrygga på sin
arbetsplats, men dessa har valt
att förbli anonyma.

Gå in på vår hemsida
för att se resultatet av
medarbetarundersökningen

ARTIKEL

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

Använd akuttelefonen:
Vid akut bemanning som
arbetsgruppen och arbetsledaren inte lyckats lösa själva.
Vid dödsfall.
Vid arbetsplatsolycka.

Akuttelefonen bemannas av personal från assistansavdelningen då eventuella akuta frågor som
kan uppstå alltid berör bemanning eller andra
händelser som berör arbetsplatsen.
När kan jag som kund eller assistent använda
akuttelefonen?
Akuttelefonen syftar till att ta emot akuta frågor
och händelser som sker efter kontorstid. Från och
med 20 juni är akuttelefonen öppen för akuta
bemanningsfrågor fram till 22:00 och den öppnar
igen 07:00.
Det innebär att man mellan 22:00-07:00 inte kan
ringa till akuttelefonen med frågor som rör
bemanning, då assistanschefen under dessa tider
inte arbetar med bemanningsfrågor. Detta gäller
både vardagar, helger och röda dagar.
Akuttelefonen är dock precis som tidigare
öppen för samtal mellan 22-07 när det gäller akut
sjukdom hos kund, dödsfall eller arbetsplatsolycka.

KRÖNIKA

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

Min bror Leif och jag 1961 samt min barnflicka/assistent Catrin och jag sommaren 1966.

Det var en trevlig och givande tillställning ”Assistansens dag” den 2 juni 2016
som Vivida Assistans AB bjöd in till. I vissa
avseenden kanske den ställde flera frågetecken, än vad som rätades ut, men så är
livet.
Under tiden som kommunikatör Malin
Brauer och jag arbetade med den utställning kring mitt liv som presenterades på
”Assistansens dag” slogs vi av hur många
olika typer av hjälpmedel som det klurats
på under årens lopp... Jag vill här berätta
lite om mig och mina ”Rullande vänner” som i detta sammanhang är detsamma som - mina rullstolar.
När jag kom till världen i Örebro som-
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maren 1959, var ju fortskaffningsmedlet,
som för de allra flesta i den åldern, barnvagn. Först liggvagn och med tiden sittvagn. Vagnen blev ju med tiden det vanligaste färdmedlet utomhus. När jag något
år in på 1960-talet började förskolan, blev
ju tvillingvagn vanligt. Denna typ av tvåsittsig barnvagn är ju inte ovanlig i dag
heller, men det som var lite speciellt på vår
förskola var att vi satt mitt emot varandra.
Sedan följde olika typer av barnvagnar
fram till ungefär mitt sjunde levnadsår, då
fick jag min första rullstol. Den hade mörkblå galonklädsel med både hängmatterygg
och dito sits. Hel fotplatta som fälldes upp
åt ena sidan när man skulle kliva i/ur stolen - om man nu inte gjorde som familjen

KRÖNIKA

Jag vill här berätta lite om mig och
mina ”Rullande vänner” som i detta
sammanhang är detsamma som mina rullstolar.
Per-Johan, krönikör

Ingberg, lyfte mig rätt upp ur stolen: för
denna typ av rullstol hade inte löstagbara armstöd. Redan denna första rullstol
(1966) hade de större drivhjulen bak, samt
helgjutna mindre länkhjul fram. Jag vill
minnas att denna rullstol var utrustad med
svarta däck.
Som komplement till den ovan beskrivna transportrullstolen fick jag en rullstol
med de stora hjulen fram samt länkhjulen
bak. I denna, också blå galonklädda rullstol, med rak rygg och nackstöd, var det
meningen att jag skulle försöka ta mig
fram själv med muskelkraft. Då jag bara
har vänsterhanden som fungerar något så
när tillfredsställande fick jag först dra på
ena hjulet sedan på det andra. Växelvis
vänster/höger, vänster/höger. För att få en
rak linje under en aktuell körsträcka med
en rullstol av denna typ måste man ha två
relativt friska händer som kan samverka
gemensamt, ungefär som när man sitter

och kör bil och omedvetet justerar väghållning, förhoppningsvis med båda händerna
på ratten. VIlket i mitt fall innebar att visst
tog jag mig framåt, men i zick-zack. Denna
framhjulsdrivna inomhusstol hade jag i cirka tre-fyra års tid. Även om jag nu kunde
ta mig framåt för egen kraft, var många
förflyttningar jobbiga.
Runt 1970 fick jag prova två typer av bakhjulsdrivna rullstolar, den första var en typ
av rullstol som var konstruerad så att man
drog ett handtag fram och tillbaka och
på så vis fick stolen i rörelse, det var den
bästa manuella rullstolen dittills. Ett problem var att själva stolen var för stor för
mig att sitta i, samtidigt som min far och
utprovningsansvariga var skeptiska till rullstolens storlek. Så här i efterhand kan jag
väl förstå deras tvekan. Själv tycker jag att
det var synd att man inte kunde presentera fler rullstolar med liknande drivning,
för detta var den första rullstol med bak-
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Bild på mig från familjens uteplats 1967. Jag spelar tuff kille, sommarmorgon,
västkusten 1968.

hjulsdrift, där båda drivringarna satt på
antingen vänster eller höger bakhjul. Jag
fick naturligtvis en för vänsterhänta. Den
inre drivringen sitter fästad direkt på hjulet, medan den yttre sitter fast i en mekanism som löper under sitsen till (i mitt
fall) höger hjul. På dessa tidiga modeller såg drivmekanismen mest ut som en
väldigt kantig liggande 8:a i något slags
metalliskt Meccano. I vilket fall som helst,
drev den inre ringen vänster hjul och den
yttre drev höger. För att få rullstolen att
gå ”rakt” framåt eller bakåt, fick man
med handens hjälp hålla ihop de båda
drivringarna samtidigt. Samma modell av
rullstol finns fortfarande (2007) men nu
har man ersatt ”mekanodelen” med en
cylinder som förbinder drivningsmekanismen på bakhjulen med varandra.
1972 fick jag en ny rullstol som såg ut
och fungerade som den nyss beskrivna,
det handlade om att jag vuxit ur min första handdrivna och vänsterstyrda rullstol.
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Redan 1973 var det dags för nästa rullstolstest. Nu hade jag kommit upp i tonåren och ansågs mogen att prova el-rullstolar. Ja, mycket riktigt, man hade tagit fram
en elrullstol som jag skulle prova, men vad
hade man fått fram? Jo, en högerstyrd vuxenstol, som jag fick sitta i kors med handen för att kunna köra, samtidigt som den
aktuella hjälpmedelskonsulenten sprang
bakom och höll i. På den här tiden hade
man inte kommit så långt i utvecklingen
att man med några enkla grepp kunde
flytta en styrpanel från höger till vänster
eller tvärt om, det var en ”uppfinning”
som kom senare. Vid utprovningstillfället
på våren 1973, kom vi i alla fall fram till att
jag, förutsatt att man kunde anpassa den,
borde ha en elrullstol. Under diskussionens
gång framkom att man antagligen hade
den rätta typen av rullstol i Stockholm.
Eftersom pappa mycket väl kände till den
aktuella inrättningen därstädes, ordnade
han så att vi fick komma upp till Stockholm någon gång under våren, sommaren

KRÖNIKA

Bilden tagen 1976.

1973. Väl där fick jag testa en vänsterstyrd
elrullstol av juniormodell. Vi var i ett stort
provningsrum där man, efter en kort instruktion, släppte Per-Johan på egen hand
och när provningstillfället en 1/2-timme -1
timme senare var över kunde jag köra elrullstol, vilket jag kunnat sedan dess.
Alltså stod det från denna dag klart att
jag borde få en elrullstol som handikapphjälpmedel, så beslutades också av ansvariga inom Örebro läns landsting, men under
tiden en vänsterstyrd elrullstol av juniormodell införskaffades, fick jag hålla tillgodo
med den tidigare beskrivna seniorstolen
som var högerstyrd. Under sommar och tidig höst 1973 gjordes olika försök både av
syskon (broder Leif) samt av professionella
tekniker att anpassa den lånade seniorstolen efter mina behov, man lyckades delvis.
Sen hör det också till historien att den beställda juniorstolen försenades, enligt uppgift p.g.a oljekrisen detta år. Min första
elrullstol använde jag till stor del i skolan

Bilden tagen cirka 1980

1973/1974, sedan blev det mer och mer
hemmavid, då det ansågs mera praktiskt
med transportrullstol i skolan. Mellan åren
1974-1977, använde jag min första elrullstol mer sporadiskt. Det var först sedan
pappa Bosse och äldste broder Leif någon
gång 1976-1977, hade börjat anpassa rullstolen för mig och för min omgivning som
den blev riktigt intressant. Vad man gjorde
var att korta av armstöden - på höjden - så
att jag lätt skulle komma in under bord och
liknande vilket hade varit svårt tidigare.
/Per-Johan Ingberg
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EFTERSKOTTSBETALNING

Kom ihåg!
Från och med 1 oktober i år inför Försäkringskassan efterskottsbetalning av
assistansersättningen. Det innbär nya rutiner för inlämning av tidrapporter och
räkningar som ska in till Försäkringskassan

Nya rutiner fr.o.m september
Tidrapporter måste godkännas senast den
1:a varje månad
Räkningen måste vara oss tillhanda och
underskriven senast den 1:a varje månad
Försäkringskassan måste ha samtliga tidrapporter
och räkning senast den 5:e annars uteblir
ersättningen den månaden
Om du missar detta kommer din kund inte få assistansersättning
utbetald från Försäkringskassan och du själv riskerar att gå miste
om din lön.
Om du har frågor om hur du gör när du godkänner din
tidrapport, så hör du omgående av dig till din Assistanschef!

Lägenhet för dig med
funktionsnedsättning
Just nu har vi lediga lägenheter på
Vivida Assistansboende. Vill du veta mer är
du välkommen att kontakta oss på
019-555 43 00, vivida@vivida.se
24 - VIVIDANYTT X - 2015
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eller läs mer på www.vivida.se

ANNONS

Uthyres:

ANHÖRIGFORUM
Foto: Sundbyholms slotts arkiv

Välkommen på
Vividas anhörigforum!
I oktober är det åter dags för Vividas anhörigforum. Denna gång träffas vi på
Sundbyholms slott strax utanför Eskilstuna för att utbyta erfarenheter, stötta
varandra och utvecklas.
Anhöriga
Vi har många anhöriga som även arbetar som personlig assistent åt sin närstående. Att leva i familj med en älskad anhörig med särskilda behov och att
samtidigt ha en yrkesroll kopplat till detta är en situation som är komplex. På
Vivida är vi både glada och tacksamma för att det finns så många anhöriga
med engagemang, vilja och förmåga att klara detta.
Anhörigforumets syfte
Inget är viktigare än att samarbetet fungerar bra mellan alla som har en roll
i assistansen. På Anhörigforumet pratar vi om rollen som assistent och som
anhörig och hur man har ett professionellt förhållningssätt. Alla har sina unika
erfarenheter och vid forumet finns många möjligheter att i grupp eller en-tillen utbyta erfarenheter.

Anhörigforum
Sundbyholms Slott
14-15 oktober
Anmälan till din
assistanschef!
Välkommen!

Förutom detta hoppas vi att ni kan njuta av lite vardagslyx och en stunds
avkoppling.
Väl mött önskar Jenny Lindberg och Petra Klinteryd!
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RECEPT

Höstens godaste
äppelpaj?

Det här är en äppelpaj som ingen tackar nej till, den gick åt som smör
i solsken på kontorsfikat. Sirap ger det rätta knäcket, och så en nypa
flingsalt som lyfter kolasmaken ett snäpp extra. Knäckande god!

Ingredienser
Portioner: 4

100 g smör
1 1/3 dl råsocker
1/3 dl ljus sirap
1/3 dl vispgrädde
2 dl havregryn
1 dl vetemjöl
1/3 tsk bakpulver
2/3 tsk flingsalt
400 g äpplen

Gör så här
1.

Sätt ugnen på 200°C.

2.

Smält smöret i en kastrull tillsammans med råsocker,
sirap och vispgrädde.

3.

Ta från värmen och blanda ner havregryn, vetemjöl,
bakpulver och flingsalt.

4.

Dela, kärna ur och skär äpplena i klyftor. Lägg dem i
en smord pajform.

5.

Fördela smeten över.

6.

Grädda i ugnen ca 30 minuter, tills pajen är gyllenbrun och knäckig.

7.

Till servering: Servera med grädde eller vaniljsås.

Smaklig spis!
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Receptet är hämtat från ICA

LITE AV VARJE

”

Det här är en sorglustig
historia som värmer i
hjärtat!
Hillevi

Boktips i höstmörkret!
Millie Birds bok om döda saker
Brook Davis

Den bittra pajens sötma
Alan Bradley

Millie Bird är 7 år gammal och har hunnit
lista tjugosju föremål i sin Bok om döda saker, när hennes pappa plötsligt blir nummer
tjugoåtta. Mamman försvinner plötsligt, men
då möter Millie Karl som är 89 och Agatha
82 år. Båda är minst sagt excentriska. De
följer henne i letandet efter mamman, kors
och tvärs genom Australien.

Här har ni en riktig mysdeckare, som utspelar sig i
England på femtiotalet. 11-åriga Flavia är både en
orädd och mycket intelligent tjej, i ständig fejd med
sina systrar. Det är ensamt och trist på den stora
herrgården, men så uppstår ett spännande äventyr
när ett mord sker! Det är lite ”Pippi Långstrump”
över henne och hennes sätt att möta omvärlden.
Man sitter och ler från första sidan och vill inte
sluta läsa!

Det här är en sorglustig historia som värmer i
hjärtat, om saknad och vänskap, och om att
det aldrig är för sent att njuta av livet.

Som tur är finns det en uppföljare – Mord är ingen
barnlek!

Läs dem!

Kalendarium 2016
Datum

Utbildning/aktivitet

Ort
Ort

22
4
14-15
17

Kurs: HLR Vuxen
Kanelbullefika
Anhörigforum
Arbetsledarforum

Västerås
Örebro
Sundbyholms slott Eskilstuna
Örebro

September
Oktober
Oktober
November

Kalendariet uppdateras hela tiden, håll utkik på hemsidan för mer information kring våra aktiviteter. Har du frågor eller tips om kommande aktiviteter? Hör av dig till oss vivida@vivida.se
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LITE AV VARJE

Ja må
dom leva!

Välkommen in på fika!
Den 4 oktober är det kanelbullens dag och det vill vi ju
såklart fira tillsammans med dig!
Från kl 14:00 den 4 oktober bjuder vi på kaffe, te, saft
och kanelbullar på kontoret i Örebro. Ingen föranmälan
krävs. Ta gärna med en vän!
Tid: från kl. 14:00 - 16:00
Plats: Elementvägen 14, Örebro
Välkommen!

Nu skickar vi lönespecifikationen
enbart via mail!
Från och med september 2016 kommer vi att enbart skicka ut
din lönespecifikation via mail. Därför är det väldigt viktigt att du
meddelar oss om du ändrat e-postadress. Detta gäller även om du
flyttat och fått ny adress. Det för att du ska få viktig information,
lönespecifikation och Vividanytt även i fortsättningen.

Vivida vill gratulera alla
kunder och medarbetare
som fyller jämnt under
oktober och november.
OKTOBER
Sofia i Visby - 20 år
Alicia i Nyköping - 20 år
David i Stockholm - 20 år
Anchi i Eskilstunda - 50 år
Sanja i Märsta - 50 år
Sandra i Västerås - 30 år
Michaela i Kvicksund - 20 år
Ann-Charlott i Västerås - 30 år
Gunnel i Nora - 50 år
Linda i Eskilstuna - 40 år
Marina i Örebro - 30 år
Hanna-Klara i Västerås - 30 år
NOVEMBER
Mikael i Eskilstuna - 40 år
Helena i Norrtäjle - 70 år
Filip i Uppsala - 30 år
Josefin i Trollhättan - 20 år
Anette i Västerljung - 60 år
Jennie i Lomma - 30 år
Pontus i Västerås - 20 år
Lisbeth i Örebro - 70 år

Maila in din nya adress och/eller din e-post till vivida@vivida.se

Häng med oss
på Facebook!

ttis
a
r
g
t
r
o
t
S
till er!

Här delar vi aktuella händelser,
roliga tävlingar och mycket mer.
Gilla oss du också!
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Vivida
Assistans
- Med högre kvalitet!

Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag
sedan 2008 med guldlicens sedan 2014

www.vivida.se

