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VIVIDA ASSISTANS OCH VIVIDANYTT

Från noll till  
900 assistenter  

på tio år! 
Detta årets första nummer av Vividanytt känns väldigt speciellt för mig. 

Det markerar nämligen starten för vårt jubileumsår.  
För tio år sedan drog vi igång och det tänker vi uppmärksamma på olika 

sätt under det kommande året med en kulmen under hösten. 

För mig och Patrik som grundare känns det 
naturligtvis extra spännande. Resan från 
då, den 1 oktober 2004, till nu har varit 
fylld av spännande möten med människor 
med varierande resor genom livet. Den har 
innehållit glädje och sorg, frustration och 
lättnad men framför allt har det varit otro-
ligt spännande att få ha delat resan med 
alla de människor som funnits med under 
årens lopp.

En självklar idé
Allt började i en lektionssal på Örebro uni-
versitet med en idé om vad som är viktigt 
för att kunna ge en så bra assistans som 
möjligt. Den idén blev grunden till den vär-
degrund som än i dag styr hur vi ska arbeta 
och hur vi ska vara mot varandra. Redan 
från start visste vi vad vi ville göra och vart 

vi ville nå och det gjorde mitt arbete i ett 
nystartat företag mycket lättare. 

Första dagen på jobbet begav jag mig  
ner till Skåne för att träffa vår första kund. 
En kund som, mycket glädjande, fortfarande  
finns kvar hos oss. Kvar i Örebro lämnade 
jag Carin, i ett rum som vi hyrde av ett annat 
företag, med uppgiften att ordna med såda-
na småsaker som bokförings- och lönepro-
gram och allt annat byråkratiskt som krävs 
för att driva ett företag. 

På den vägen fortsatte vi de första åren. 
Efter hand fick jag och Carin sällskap av allt 
fler medarbetare som hjälpte oss att för-
verkliga den idé som Patrik och jag formu-
lerade i det där klassrummet för tio år se-
dan. Nu i dag har Vivida ungefär 900 
assistenter anställda och det arbetar 30 
personer på kontoret i Örebro. Omständig-

Kontakta oss
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heterna är nu av naturliga skäl väsentligt 
annorlunda från vad vi började med, men 
kvar finns fortfarande samma vilja att göra 
något bra och att leverera den bästa tjäns-
ten som möjligt utifrån de resurser vi har.

Under året kommer vi därför försöka ge 
en bild av den resa vi haft i olika reportage 
med assistenter och kunder. Vi hoppas att 
ni som har varit med länge kan dela med er 
av era historier till dem som kommit till 
 senare och förhoppningsvis kan vi använda 
dem för att tillsammans bygga det Vivida 
som ska ta form för de tio år som komma 
skall.

Fredric

VIVIDA ASSISTANS OCH VIVIDANYTT

Framför allt har det 
varit otroligt spännande 
att få ha delat resan 
med alla de människor 
som funnits med under 
årens lopp.

Samma värdegrund efter tio år
Målsättningen med att starta Vivida var 

att skapa en assistanssamordnare som kan 
erbjuda den funktionsnedsatte kvalitativ 

assistans med hög delaktighet och full insyn. 
Utgångspunkten är att driva bolaget i enlighet 

med en stark etisk värdegrund.

Grunden för en kvalitativ assistans är resulta-
tet av en balans mellan företaget, assistenten 

och den funktionsnedsatte. Vivida satsar 
därför mycket på våra assistenter.



A RT I K E L N A M N

Friheten i att komma ut och känna vinddraget, att 
inte vara styrd vart man ska åka eller hur länge 
man ska vara ute. Det är verkligen något speciellt.
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Att åka hoj  
var mitt kall

I nästan 30 år var motorcyklarna hans allt. Så fort gruset började sopas upp 
från gatorna efter vintern gav han sig ut, längtandes efter den obeskrivliga 
frihetskänslan. Mil efter mil avverkades och motorcykelåkandet blev tillslut 

ett kall för Robert Weisz. Så fort möjligheten fanns gav han sig ut på vägarna, 
ända till den där dagen i maj 2010 när allt förändrades. När väskan fastnade i 

bakhjulet och Robert blev förlamad och förpassades till ett liv i rullstol.  

Det är en tisdagseftermiddag i mars, solen 
skiner och snön gnistrar. Det är en perfekt 
vårvinterdag och jag är på väg till Västerås 
för att träffa Robert Weisz. Sist vi sågs höll 
han en föreläsning för Vividas arbetsledare 
om den olycka som han var med om 2010. 
På vägen till Västerås är vägarna hala. Jag 
ser flera bilar ligga i diket, och när jag tän-
ker på vem jag ska möta och varför blir jag 
plötsligt mycket medveten om situationens 
allvar. Jag är fullständigt bekväm bakom 
ratten, och oroar mig aldrig över konse-
kvenserna av att köra bil. För det mesta 
bara sätter jag mig och förutsätter att allt 
ska gå bra. Precis så var det för Robert den 
där dagen i maj 2010. Han hade kört motor-
cykel i nästan 30 år när hans olycka inträf-
fade, han var dessutom instruktör på kur-
ser som skulle hjälpa motorcyklister att 
köra säkrare. 

Försöker hitta det som är positivt i allt
Jag träffar Robert i hans hus i Västerås. Ett 
vackert och luftigt hus som nyligen renove-
rats för att passa hans behov. Robert är 54 
år gammal, och han har bott i Västerås ända 
sedan han föddes. Innan olyckans arbetade 

han på familjeföretaget med sanering. Han 
ler glatt när vi träffas. Jag träffade honom 
första gången i höstas, och jag slogs redan 
vid det mötet av hans positiva sätt att se på 
världen. Robert är en positiv person som 
verkligen har den eftertraktansvärda egen-
skapen att hitta det som är positivt i allt.

Motorcyklarna blev mitt allt
Första gången Robert kom i kontakt med 
motorcyklar var 1982. En vän tog honom 
med på en motorcykelmässa i Stockholm. 

– Jag blev helt såld! Innan dess hade jag 
varit intresserad av bilar, jag hade till exem-
pel köpt en Jaguar som jag plockade isär 
helt och hållet. Men när jag fick motorcykel-
körkortet 1983 så fanns inget annat än 
motor cyklar för mig och den där Jaguaren 
förblev nedplockad tills den såldes drygt  
20 år senare, berättar Robert.

Frihetskänslan är obeskrivlig
Det som lockade Robert med motorcyklar-
na var frihetskänslan.  

– Friheten i att komma ut och känna 
vinddraget, att inte vara styrd vart man ska 
åka eller hur länge man ska vara ute. Det är 

AV MALIN BRAUER
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verkligen något speciellt, berättar han.  
Så fort det var fint väder tog Robert på sig 
 motorcykelkläderna och drog iväg. Ville 
ingen hänga med, ja, då åkt han själv.

– Jag kunde köra slut på två fulla bensin-
tankar på en lördag, det motsvarar ungefär 
80 mil. Jag bara körde och körde, det fanns 
liksom inget stopp på mig. För mig blev  
det ett kall. Jag fick uppleva det i nästan  
30 år och de åren var fantastiska, berättar 
Robert.

Ville öka säkerheten bland  
landets MC-förare
Kallet kom också att för Roberts del innebä-
ra en vilja att öka säkerheten bland landets 
motorcykelåkare. 

– Under mitten av 2000-talet så såg Sve-
riges Motorcyklister att antalet olyckor öka-
de så då blev jag aktiv i arbetet att starta 
kurser för att få motorcyklister att köra lite 
säkrare. Jag började instruera på sådana 
kurser och det var just det jag skulle göra 
den där dagen när olyckan inträffade. 

– Det var på våren, i maj 2010. Tillsam-
mans med några andra skulle jag förbereda 
ett par kurser vi skulle hålla. Efter att vi 
träffats på Västerås flygfält och pratat ige-
nom kursupplägget föreslog jag att vi som 
instruktörer skulle åka iväg och lära oss 
bromsa i högre farter. Många är rädda för 
att bromsa, och bromsar därför på fel sätt. 
Så vi skulle visa hur det kunde göras på ett 
säkert sätt, berättar Robert.

Testade inbromsningar
På eftermiddagen tog därför Robert med 
sig några instruktörskollegor till en bit ny-
asfalterad väg mellan Enköping och Väster-
ås.  Vägen var helt bilfri och Robert tyckte 
att den verkade perfekt för inbromsnings-
övningar.  – Vi körde fram och tillbaka och 
vad jag minns så gick det inte så himla fort, 
men mina kompisar har sagt i efterhand att 
det nog gick rätt så fort, säger Robert.

”Jag ville egentligen inte ha med väskan”
Just den här dagen behövde Robert ha med 
sig några av sina tillhörigheter ut och där-
för hade han placerat en väska bakpå mo-
torcykeln, något han annars inte tyckte sär-
skilt bra om. Väskan satt nämligen inte fast 
på ett helt optimalt sätt. Valet att använda 
väskan visade sig bli ödesdigert.

– Jag vet inte riktigt vad som hände, om 
väskan halkade av eller gick sönder. De per-
soner som låg bakom mig var inte tillräck-
ligt nära för att se exakt, men de såg att väs-
kan inte var där den skulle.  På något sätt 
hamnar väskan i motorcykelns bakhjul. Det 
resulterar i att hjulet tvärstannar.  Mina 
vänner ser först bara ett blått moln när väs-
kan låg mot hjulet, och sedan ett grått moln 
ur vilket de ser mig flyga. 

Kommer inte ihåg själva olyckan
Robert landar tillslut på sidan av vägen, 
 efter att ha slagit i något som eventuellt 
skulle kunna vara en sten.  Robert minns 

Under mitten av 2000-talet så såg vi att 
antalet olyckor ökade så då blev jag aktiv 
i arbetet att starta kurser för att få motor-
cyklister att köra lite säkrare. 

ROBERT WEISZ



 1 –2 0 14  · VIVIDANYTT · 7

AT T  Å K A  H OJ  VA R  M I T T  K A L L

inte de sista 5 minuterna innan olyckan,  
det sista han kommer ihåg är att han körde 
i 110 km/h och bromsade. 

– Jag trodde att jag kört omkull i riktning 
mot Västerås, men vi körde ifrån Västerås 
mot Enköping när jag kraschade. Så jag 
kommer inte ihåg någonting från själva 
olyckan. 

Robert försökte resa sig upp
När Roberts vänner kom till platsen var han 
vid medvetande. Han försökte resa sig upp, 
men eftersom hans vänner förstod allvaret i 
olyckan tvingade de Robert att lugna ned 
sig och ligga ned. 

– När jag lugnat ned mig så ändrade mitt 
ansikte färg så då drog de av mig hjälmen. 
Det vi lär ut under utbildningar är att man 

inte ska dra av hjälmen eftersom man då 
kan dra sönder nacken, men eftersom de 
jag åkte med var så pass kunniga så visste 
de precis hur man skulle göra. En tog tag i 
huvudet och en annan drog av hjälmen så 
att jag fick luft.

Genomgick ett stort antal operationer
Väl framme på Västerås sjukhus började 
Robert opereras, några timmar senare fick 
han en akut blödning i ena lungan och man 
ville därför flytta Robert till Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. På grund av askmolnet 
på Island var det dock flygförbud just den 
här dagen, därför kunde inte Robert flygas 
dit som man önskat utan istället fick man 
köra en kirurg från Uppsala till Västerås 
som akut opererade Roberts ena lunga. 
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– På måndagen kördes jag sedan till 
Uppsala. Under tiden efter olyckan opere-
rades jag på flera ställen, de har exempelvis 
fått konstruera en ny kota i nacken efter-
som de fick ta bort en kota för att lätta på 
trycket på ryggmärgen. Jag var sövd i tio 
 dagar efter olyckan så jag vet inte hur 
många av mina operationer som är gjorda  
i Uppsala respektive Västerås.

Flyttades till ryggmärgsklinik i Göteborg
Roberts olycka orsakade att han idag är för-
lamad i stora delar av sin kropp. 

– Idag kan jag röra huvudet en aning, det 

kunde jag inte alls från början. Men jag trä-
nar och det har blivit lite bättre. Sedan kan 
jag också röra handen, berättar han.

Efter Roberts olycka tvingades han till 
att använda respirator. På grund av det blev 
han flyttad från Västerås sjukhus till Sahl-
grenska universitetssjukhuset i Göteborg.  
– Jag hade en enorm tur som hamnade där. 
På kliniken i Västerås hade man ingen koll 
på hur man skulle få mig att prata igen, och 
gjorde därför massor av konstiga försök 
med bland annat tryckluft. I Göteborg hade 
de full koll och efter bara fem minuter kunde 
jag prata igen, berättar Robert. 

Kunde plötsligt röra handen
– Två månader efter olyckan satt jag och åt 
frukost och så rörde sig helt plötsligt min 
hand. Jag blev väldigt förvånad och frågade 
den sköterskan som gav mig frukost om 
hon såg och om det var jag som gjorde 
 rörelsen. Hon svarade att det måste det ha 
 varit. Så jag provade igen och det fungerade. 
Så jag tränar mer och mer och nu kan jag 
lyfta armen en del. Varje morgon tränar jag 
och gör de rörelser som jag kan göra. 

Läkaren bara drog ut respiratorn!
Målet med Roberts vistelse i Göteborg var 
att han skulle bli av med sin respirator och 
metoden för detta i Göteborg är att man 
helt enkelt tränar bort den. För varje dag är 
patienten utan respirator längre och längre 
stunder. Tillslut får patienten sova utan den 
och när man klarat det har man kommit så 
långt att man ska kunna klara sig själv utan 
respiratorn. 

– När jag varit i Göteborg ett halvår så 
kom en infektionsläkare till mig under 
 frukosten och berättade att det nog skulle 
ta ett tag innan det var möjligt att ta bort 
respiratorn, berättar Robert.

Men i Göteborg är det sjukgymnasterna 
som är ansvariga för respirator så när 
 Robert senare under dagen kom till trä-
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ningsrummet för sin dagliga träning berät-
tade Robert för sjukgymnasten vad läkaren 
sagt. Sjukgymnasten sa då att det inte skul-
le bli aktuellt på ett tag. 

– Därför blev jag minst sagt förvånad när 
jag sedan låg där på bänken och avdelnings-
läkaren kommer fram och böjer sig över 
mig och säger att ”jaha Robban, då var det 
dags” och så drog hon bara bort respira-
torn. Så satte de ett plåster över hålet och 
sen var jag kvar där i tio dagar och sedan 
fick jag åka hem den 15 december. Utan 
 respiratorn, berättar Robert.

Roberts liv är helt annorlunda idag
I dag lever Robert ett liv ett helt annat liv än 
det han hade innan olyckan. 

– Det är ett annorlunda liv, men med det 
inte sagt att det är sämre, men det är helt 
annorlunda. Idag behöver Robert assistans 
stora delar av dygnet. Han sitter i rullstol 
som styrs med hjälp av hans haka. Det ger 
Robert frihet att röra sig själv och själv be-
stämma vart han ska vara. Hans liv handlar 
till stor del om att övervinna de hinder som 
hans funktionsnedsättning innebär för ho-
nom. Men allt det han gör färgas av hans 
positiva syn på livet.

– Det är klart att mina mål i livet föränd-
ras. Nu handlar det mycket om att jag ska 

kunna använda så mycket av min kropp 
som möjligt. Men det här är mina förutsätt-
ningar nu, och de måste jag anpassa mig till, 
säger Robert.

Att vara bitter hämmar bara  
min utveckling
Innan det är dags för mig att lämna Robert 
och Västerås kan jag inte låta bli att titta ut 
genom fönstret och fundera över den kom-
mande våren. Även om snön ligger tjock på 
Västerås gator är det inte många veckor 
kvar tills gruset sopas upp och de första 
motorcyklisterna börjar synas på vägarna. 
Jag undrar om Robert någonsin saknar möj-
ligheten att åka motorcykel?

– Jag försöker att inte tänka så. Det hjäl-
per mig inte alls att tycka synd om mig själv, 
tvärtom, om jag försöker se positivt på och 
accepterar min situation har jag möjlighet 
att börja arbeta med min utveckling på rik-
tigt istället för att lägga tid och energi på att 
vara bitter, avslutar Robert. 

 

ROBERT WEISZ

Det är klart att mina mål i livet för-
ändras. Nu handlar det mycket om att 
jag ska kunna använda så mycket av 
min kropp som möjligt. Men det här är 
mina förutsättningar nu, och de måste 
jag anpassa mig till. 
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Detta är ämnen som är både enkla 
och svåra att prata om. Ämnen som 
kanske är så enkla att det känns 
onödigt eller ointressant att ens ta 
upp dem med någon. Och å andra 
sidan kanske så svåra att du inte 
törs. 

Oavsett hur du känner inför så-
dana här frågor vill och behöver vi 
veta hur din arbetssituation är! Din 
åsikt är den enda ”kanalen” vi har 
för att få reda på om din arbets-
situation är bra eller dålig. Kommer 
den informationen aldrig fram 
kommer heller ingenting att kunna 
förbättras eller tas upp som goda 
exempel att lära av. 

Din arbetsmiljö är en av de vik-
tigaste faktorerna i en fungerande 
assistans. Utan ditt engagemang 
och goda arbete blir det ingen as-
sistans. Om det finns olösta pro-
blem i din arbetssituation kommer 

snart ditt engagemang och goda 
 arbete att försvinna och proble-
men blir sannolikt fler och mer 
svårlösta med tiden. 

Svara på vår enkät i vår
Vi vill härmed uppmana alla Vividas 
medarbetare att ge några minuter 
av sin tid till något som betyder 
oerhört mycket – att framföra sin 
upplevelse av sin arbetssituation. 
Bra som dålig, all information är 
viktig. 

Vivida kommer att i början av 
april maila ut årets medarbetar-
enkät till alla medarbetare som har 
anmält en fungerande mailadress 
till kontoret, samt skicka per post 
till övriga. Enkäten tar ca 15 minu-
ter att fylla i – minuter som faktiskt 
kan förändra din yrkesroll. Du är 
garanterad anonymitet!

 

Vivida-medarbetare:  

Påverka din  
arbetssituation  
på några minuter!
Du som är medarbetare på Vivida – är du nöjd med din arbetssituation som personlig 
assistent? Om inte – vad kan göras bättre och har du framfört dina tankar till din 
närmsta chef? Vilka glädjeämnen finns i arbetet? Har du delat med dig av dem? 
Känner du att du kan påverka din yrkesroll och den arbetsmiljö du har?  
Har det hänt att du någon gång blivit illa behandlad på din arbetsplats?

Enkäten är enkel att 
fylla i och kommer till 
dig per mejl eller post.

Enkel att fylla i



M E DA R B E TA R U N D E RS Ö K N I N G  2 0 1 4

En bra arbetssituation  
är bra för alla. 

För assistenten, för kunden  
och för Vivida!



12 · VIVIDANYTT · 1 –2 0 14

V I V I DA  A SS I STA N S  –  1 0  Å R !

Maria har varit  
med från början!
Maria Birgersson är en av Vividas kunder som har varit med Vivida från start. För 10 år sedan 
såg Marias mamma Anita en bild på Vividas VD Fredric Käll och bestämde sig för att ringa 
upp honom. Sedan dess har Maria varit kund hos Vivida och både Anita och Catarina, Marias 
personliga assistenter, som även de har varit med från början, trivs bra med sitt jobb! 

När Vivida Assistans startade för 
10 år sedan bodde Maria Birgers-
son på ett gruppboende. Tyvärr 
trivdes Maria inte så bra så Marias 
mamma Anita bestämde sig en dag 
för att säga upp boendet och köpa 
en egen lägenhet till Maria, så att 
de istället kunde anställa personli-
ga assistenter. Samtidigt såg Anita 
en bild på Vividas VD Fredric Käll  
i en tidning från FUB och Anita 
 bestämde sig för att ringa upp 
 Fredric. Sedan dess har Maria  
varit kund hos Vivida. 

Nu är Maria 44 år och bor fort-
farande i egen lägenhet. Hon job-
bar i daglig verksamhet och övrig 
tid har Maria personlig assistans. 
Marias lägenhet är en etagelägen-
het som Maria har inrett tillsam-
mans med sina assistenter. Lägen-
heten är trivsamt inredd med 
mycket färger och många fotogra-
fier. 

Maria har inget förståeligt talat 
språk utan kommunicerar med 
kroppsrörelser och ljud. Som ut-
omstående är det omöjligt att för-
stå Maria men assistenterna för-
står precis vad Maria menar. De 
har en härlig kommunikation, de 
skrattar och skojar hela tiden med 

Maria. Och Maria är med, hon 
skrattar, skämtar, kommenterar 
och är väldigt tydlig med vad hon 
tycker och tänker. 

Marias tanter
Totalt jobbar det fyra stycken assi-
stenter tillsammans med Maria.  
Så har det varit ända sedan hon 
började hos Vivida. Mamma Anita, 
Catarina och två äldre damer, Siv 
och Rosa. Catarina är storasyster 
till Maria och har jobbat som per-
sonlig assistent i 11 år och är idag 
även arbetsledare i gruppen.

– ”Marias tanter” säger Catarina  
och Maria skrattar. Marias familj är 
inte så stor men med Rosa och Siv 
har Maria fått en utökad familj. 
 Maria har blivit en del i Sivs och 
Rosas liv och får följa med dem på 
olika resor runt om i landet. 

Till familjen så tillhör också dju-
ren. Maria är en riktig djurvän och 
djuren har en viktig och stor del i 
Marias vardag. Doris är ettårig 
otroligt kelsjuk liten blandrashund 
och Flisan är en 10-årig Collie-dam. 
Flisan har en viktig uppgift när 
 Maria skall ta sin medicin, att slå 
med tassen på doseringsdosan! 
Doris uppgift är nog mest att gosa. 

Namn Maria Birgersson
Bor Skövde
Ålder 44 år
Jobb  Daglig verksam-

het
Gillar  Kläder, skor, djur, 

dans, natur

10 år som kund hos Vivida

AV NINA ERIKSSON



 1 –2 0 14  · VIVIDANYTT · 13

V I V I DA  A SS I STA N S  –  1 0  Å R !

I julklapp fick Maria ett akvari-
um där det bor 4 stycken guld-
fiskar.

– Mina vänner! säger Maria. 
Maria sköter sina fiskar mycket 
noggrant och har full koll på 
när de ska ha mat. 

På dagarna jobbar Maria i 
daglig verksamhet. Fyra dagar  
i veckan sköter de tvätt och en 
dag i veckan jobbar de på en 
ridskola och gör stallsysslor. 
Maria tar jobbet på stort allvar 
och trivs väldigt bra! 

Maria har ett stort intresse 
för kläder och skor. På övervå-
ningen har Maria en Walk in 
Closet som är fylld av kläder. 
Kläder och klädval är något 
som hon är bestämd med och 
Maria vet vad hon vill! Det kan 
ta lite tid och välja kläder ibland 
säger Catarina med ett leende. 

För Maria blev det en stor 
skillnad när hon fick personlig 
assistans för 10 år sedan. Idag 
är hon mycket tryggare och hon 
utvecklas hela tiden. 

– Ofta kommer det nya ord 
som Maria har lärt sig berättar 

Catarina, då gäller det för oss 
assistenter att snappa upp or-
det och förstå vad hon menar. 
Den trygghet som Maria har i 
sina assistenter är fantastisk 
fortsätter Catarina, Marias 
självförtroende har utvecklats 
jättemycket och Maria har idag 
ett självförtroende som hon 
inte hade då. 

Vad tycker ni är den största 
skillnaden nu, mot då?
Även Vivida har vuxit under de 
10 år som gått, från några få 
anställda till ca 900 anställda 
assistenter idag. Märker ni av 
någon skillnad, nu från då?

– Vi märker inte av sådan 
stor skillnad egentligen säger 
både Anita och Catarina. Vi kla-
rar av mycket själva och har all-
tid gjort, vi är en lika liten 
grupp nu som vi var då och blir 
det problem i gruppen så löser 
vi det tillsammans! Men det är 
skönt att veta att behöver vi 
hjälp så finns Vivida bakom oss. 
Vi känner oss trygga och vi får 
alltid stöttning när vi behöver 

från alla avdelningar på Vivida. 
Nu har vi precis avslutat en två-
årsprövning från Försäkrings-
kassan och vi har fått mycket 
hjälp från Vividas jurister på 
 juristavdelningen.  

Catarina och Anita trivs som 
personliga assistenter! 
– Jag känner att jag gör något 
bra för någon annan när jag går 
till jobbet säger Catarina! Men 
det här med att vara anhörig 
och att jobba som personlig 
 assistent kan sticka i ögonen på 
många. Att man bara går iväg 
till ”jobbet” och håvar in lönen. 
Det är tråkigt att många upp-
fattar vårt jobb så, när det är 
ett sådant betydelsefullt jobb. 
 Catarina berättar också att hon 
har svårt att förstå de som 
 tycker att assistentyrket är så 
 ensamt. 

– Jag är aldrig ensam när jag 
jobbar säger Catarina, jag och 
Maria är ju alltid tillsammans 
och vi har jätteroligt tillsam-
mans, vi är bästa vänner! 

 

Maria här tillsammans med mamma Anita. Flisan och Maria.
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Nytt år och nya tankar i denna 
spalt. Min assistent har just 
hjälpt mig att kavla upp ärmar-
na. Och redaktionen har gett 
mig förtroendet att gräva i 
 minnesbanken och vad hittar 
jag då som kan anknyta till 
vardags livet för medmänniskor 
med funktionsnedsättning?

För mig som rullstolsberoende 
person – oftast Permobil – hand-
lar det ju ofta om utprovning av 
dessa hjälpmedel. Eftersom jag – 
och många med mig – framlever 
mycket av vår vakna tid i skräd-
darsydda fordon så kräver detta 
ett tätt, förtroendefullt och lång-
varigt samarbete med specialis-
terna på Centrum För Hjälpmedel 
och Vuxenhabiliteringen.

Som liten minns jag inte att 
dessa utprovningar tog så stor del 
av min tid. Detta kan dels bero på 
naturliga minnesluckor och/eller 
att hjälpmedelsförsörjningen var 
tätare knuten till vardagen i sko-
lan samt att jag i yngre år inte be-
hövde sådana specialbyggen som i 
dag? Som barn är man smidigare, 
lättare att trycka ihop och placera 
lite var stans. Förresten sa en spe-
cialist, ”gammal i gården”, en gång 
på en direkt fråga från mig att den 
typen av hjälpmedel jag i dag kan 

få för att förbättra mitt sittande 
inte existerade i min ungdom. 

Nå, nu är dessa bitar desto mer 
utvecklade. Men för att få till det 
krävs det många och långa ofta 
tröttande möten med ”experterna”, 
vilka de nu är... Är det jag eller är 
de dem? En frågeställning som 
kanske skulle behöva en egen 
spalt…

Som barn är det naturligt att 
föräldrar eller andra anhöriga föl-
jer med och hjälper till att föra ens 
talan i dessa situationer. Med ti-
den får du lära dig att göra det så 
långt som möjligt på egen hand. 
Hjälpmedelsexperter inom olika 
yrken får ursäkta, men de vikti-
gaste personerna för mig vid 
dessa utprovningstillfällen är 
mina personliga assistenter! 
 Varför det? Expertis i all ära, men 
det är de personliga assistenterna 
som ser mig i min vardag och som 
kan hjälpa mig att förklara vad 
som kan tänkas fungera eller inte. 

Hjälpmedlet vare dig det är en 
sked, en dator, eller en rullstol, ska 
vara just det: ett hjälpmedel! Som 
förenklar en viss situation för mig 
och/eller för människorna i min 
omgivning. Inte huvudnumret i 
mitt liv…

 

Hjälpmedlet  
vare sig det är  
en sked, en dator,  
eller en rullstol, 
ska vara just det: 
ett hjälpmedel! 

Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett neurologiskt  
funktionshinder  sedan födseln. 

Per-Johans tankar
TEXT: PER-JOHAN INGBERG



A RT I K E L N A M N

Vårens
utbildningsdatum

Utbildningsdatum Kurs Ort Anmäl senast

12 mars HLR-utbildning Västerås 11 februari
18 mars Grundutbildning Södertälje 13 februari
8 april Grundutbildning Borlänge 6 mars
23-24 april  Arbetsledarutbildning Örebro 9 april 
24 april HLR-utbildning Södertälje 26 mars
6 maj Grundutbildning Örebro 22 april
9-10 maj Anhörigforum info kommer 11 april
13 maj HLR-utbildning Norrköping 14 april

Ergonomiutbildningar ordnar vi efter behov. Skicka in din intresseanmälan. 

Har du frågor kring Vividas utbildningar är du välkommen att kontakta oss 
via mail på; utbildning@vivida.se

HLR-utbildning
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Vivida är skyldiga enligt lag  
att begära in ett utdrag
Inför en anställning hos någon av 
våra minderåriga kunder (under 
18 år) begär vi alltid ett utdrag ur 
Rikspolisstyrelsens belastningsre-
gister. Vivida är skyldiga att begära 
det enligt lagen (2010:479) om re-
gisterkontroll av personal som ut-
för vissa insatser åt barn med 
funktionshinder. Enligt Vividas 
 policy begär vi även ett utdrag ur 
belastningsregistret för personer 
som ska jobba med kunder som  
bedöms som minderåriga. Register-
kontrollen omfattar inte en förälder 
som utför insatser åt egna barn. 

Vad är ett belastningsregister?
Belastningsregistret är ett svenskt 
register som Rikspolisstyrelsen för 
enligt lag (1998:620) och som 
bland annat innehåller information 
om den påföljd man har fått om 
man gjort sig skyldig till ett brott 
och blivit dömd. Utdraget ur regist-
ret som ska skickas in till Vivida 
 visar om personen blivit dömd för 
vissa allvarliga brott, i regel under 
de senaste 10 åren. 

Viktigt att utdraget kommer in
Det är väldigt viktigt att du skickar 
in ett aktuellt utdrag för att säkra 
att Vivida kan fortsätta att driva 
 assistans med god kvalitet. Kravet 
på registerkontroll enligt lagstift-
ningen syftar till att stärka barns 
skydd mot grova brott och minska 
risken för kränkande behandling. 
Anledningen till att vi begär utdrag 
är för att säkra kvaliteten på assis-
tansen. Vi vill även värna om våra 
kunders säkerhet. Det är av stor 
betydelse att våra kunder kan 
 känna trygghet i den assistans  
som vi har ansvar för. Det innebär 
även en trygghet för dig som assis-
tent att gå till en arbetsplats med 
god kvalitet.

Rutin för utdrag ur 
 belastningsregistret
Du som assistent ansöker själv om 
utdrag ur Rikspolisstyrelsens be-
lastningsregister. Tänk på att som 
privatperson har du rätt att enbart 
begära utdrag om dig själv. En full-
makt för en annan person gäller 
inte. Du finner blanketten på Poli-
sens hemsida och blanketten till 

Varför belast-
ningsregister?
Alla assistenter som anställs av Vivida och som ska jobba med barn eller med personer som 
har en funktionsnedsättning som gör att de bedöms som minderåriga, ska enligt lag skicka 
in ett utdrag ur polisens belastningsregister. Men vad är ett utdrag ur belastningsregistret? 
Therese Hultman, personal assistent på Vivida förklarar vart du skall vända dig för att få tag 
på ditt utdrag och varför det är så viktigt att du skickar in det till oss.

Du fixar blanketten!
Blanketten hittar du på 
Polisens hemsida  (polisen.
se) och blanketten till 
register utdraget du ska 
använda heter:  
LSS–utföra vissa insatser 
åt barn med funktions-
hinder (442.9).”
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registerutdraget du ska använda 
 heter ”LSS–utföra vissa insatser åt 
barn med funktionshinder (442.9)”. 
Den normala handläggningstiden är 
ca 2 veckor men det kan ta längre 
tid om det är många som begär ut-
drag samtidigt. Tänk på att begära 
ditt utdrag i god tid! Utdraget skick-
as till din folkbokföringsadress om 
du inte anger annat. När du mottagit 
utdraget skickar du vidare originalet 
till oss. På kontoret tar vi en kopia 
som läggs i din personalakt och ori-
ginalet skickas tillbaka till dig. Du 
får inte börja arbeta förrän du skick-
at in utdraget, därav vikten av att 
begära utdraget i god tid.

Årlig förnyelse
Utdraget behöver även förnyas 
 årligen. Du får en påminnelse en 
månad innan ditt utdrag går ut och 
då begär du ett nytt utdrag på poli-
sens hemsida. Om inte utdraget 
kommer in till Vivida skickar vi ut 
fler påminnelser. Vid en tredje på-
minnelse blir även din personal -
ansvarige inkopplad för vidare kon-
takt. Inkommer inte utdraget efter 
den sista, tredje påminnelsen finns 
risk för att bli avstängd från arbets-
platsen.

Att bedriva assistans med hög 
kvalitet är viktigt för Vivida och 
 något vi hela tiden strävar efter. Att 
enligt lag begära in utdrag ur belast-
ningsregistret är en av de punkter 
som vi jobbar mycket med för att 
 säkerställa kvaliteten på utförd 
 assistans. 

Har du frågor kring belastnings-
register är du välkommen att  
höra av dig. Ta kontakt med din 
personal ansvarige eller kontakta 
 Therese, de svarar gärna på dina 
 frågor!  Therese Hultman, personal assistent på Vivida.
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Lou Clark och Will Traynor är så olika 
varandra man kan vara. Lou bor hemma, 
jobbar på kafé, har inga ambitioner alls  
med sitt liv. Will, en atletisk A-personlig-
het, framgångsrik aktiemäklare med topp-
jobb i London tills en dag han råkar ut för 
en allvarlig olycka. När Lou blir arbetslös 
tar hon jobbet som den totalförlamade 
Wills personlige assistent. Men Will har 
bestämt sig för att hans liv är tråkigt och 
glädjelöst, och han vet exakt hur han ska 
få slut på alltihop. Då bestämmer sig Lou 
för att få Will att ändra sig. Ingen av dem 
vet att de kommer att förändra varandra 
för alltid…

BOKTIPS

Livet efter dig – Jojo Moyes

En mycket härlig bok! Läs den!

L I T E  AV  VA R J E

Fågelbon – kul att göra tillsammans!
Så här gör du!
Smält chokladen i en bunke i mikron eller över 
vattenbad. 

Rör ner flingorna i chokladen och klicka ut 
blandningen i dubbla bullformar eller små-
brödsformar. Gör en liten grop i mitten och 
ställ formarna att stelna i kylen. 

Fyll fågelbona med små godisägg strax innan 
de serveras!

Ingredienser
–  200 g mörk eller  

ljus choklad
– 2dl frukostflingor
– Små godisägg

Öppettider 
i påsk

Skärtorsdag 
17 april · 8.00 – 14.00

Långfredag
18 april – Stängt

Annandag påsk
21 april – Stängt 

När kontoret är stängt kan 
du vid akuta bemannings-

ärenden ringa vår
jour telefon som 

har nummer 076-119 41 20

Övrig tid är kontoret
öppet som vanligt mellan

8.00 – 17.00

Kom ihåg  
dina tid - 
 rapporter!

Skicka in tidrapporterna 
senast den femte efter 
arbetad månad! Även 
du som har ViTid måste 
komma ihåg att godkänna 
dina tidrapporter senast 
den femte varje månad. 
Då hinner lönehandläg-
garna ta hand om alla 
siffror och du får din  
lön i tid!
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FEBRUARI

Katarina i Klockrike – 50 år

Pernilla i Norrtälje – 20 år

Kerstin i Holsbybrunn – 50 år

Ingela i Motala – 50 år

MARS

Marcus i Örebro – 30 år

Beatrice i Göteborg – 50 år

Loui i Skogås – 30 år

Anita i Bjärred – 70 år

APRIL

Sofia i Västerås – 40 år

Bernt i Bjärred – 50 år

Ulf i Örebro – 50 år

Carin i Västerås – 60 år

Carl i Odensbacken – 60 år

Jonathan i Stenungsund – 20 år

Beathe i Trosa – 40 år

Petra i Västerås – 30 år

Mona i Tullinge – 50 år

Carina i Västerås – 50 år

Cornelia i Skene – 10 år

Diana i Herrljunga – 40 år

Matilda i Örbyhus – 20 år

Anette i Borlänge – 50 år

Sari i Strängnäs – 40 år

Therese i Karlstad 30 år

Vivida vill gratulera alla  
medarbetare som fyller  

jämt under februari,  
mars och april! 

Välkommen Anette!
Anette är vårt nya ansikte på kontoret. Hon 

började i januari och kommer jobba som 

ekonomiassistent tillsammans med Leif och 

Jörgen på ekonomiavdelningen. Anette 

har en bred bakgrund, uppvuxen i Hofors 

och med mellanlandningar i Härjedalen, 

Stockholm och Chicago har hon nu hamnat i 

Örebro. Hon har jobbat både som kallskänka och trafikassis-

tent på Örebro flygplats men de senaste åren har Anette job-

bat som ekonomi- och marknadsassistent på heltid. Förutom 

familjen och hemmet gillar Anette att Zumba och att planera 

resor. Välkommen i gänget Anette! 

Välkommen åter Petra!
Petra kanske många har hört rösten på då hon 

jobbade i receptionen sommaren 2013. Nu 

tar Petra klivet över till löneavdelningen där 

hon kommer jobba tillsammans med Anne, 

Helena och Katarina. Några av er har därmed 

fått en ny löneassistent då Petra Karlsson sökt 

sig vidare till nya utmaningar. Petra kommer 

att studera samtidigt som hon jobbar, men är 

snart färdigutbildad civilekonom. Att laga mat, läsa, cykla 

och att resa ligger Petra varmt om hjärtat. Vi är väldigt glada 

över att få ha Petra hos oss igen och önskar henne varmt 

välkommen tillbaka. 

Och välkommen Jenny!
Vår personalansvarigavdelning har också 
de fått ett nytt ansikte på sin avdelning! 
Jenny började jobba i slutet på januari och 
kommer att jobba som avdelningschef för 
våra personalansvariga. Jenny har tidigare 
bakgrund från Vuxenhabiliteringen där hon 
började som sjukgymnast och senare som 
chef. På Vuxenhabiliteringen har Jenny lärt 
sig mycket om funktionsnedsättning och 
vardagsliv. Jenny tycker om att träna och att 
vara i naturen, det är där hon återhämtar 
sig och hämtar kraft. Att leta fina saker på 
loppisar och antikmarknader tillhör Jennys 
intresse för inredning. Vi är väldigt glada för 
att Jenny börjat hos oss och önskar henne 
hjärtligt välkommen till Vivida. 

– Jag ser fram 
emot mitt  arbete 
här som jag 
 redan uppfattar 
som viktigt och 
intressant!

Nya medarbetare  
på kontoret! 



www.vivida.se

Vivida
Assistans

– Med högre kvalitet!

Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag 
sedan 2008 med dubbellicens sedan 2012


