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Full fart på Vivida!
Det är full fart på Vivida efter sommaren 
med flera nya medarbetare, nya kunder 
samt ett omfattande utbildningspro-
gram för våra medarbetare.

Det är glädjande att konstatera att vi har 
våra medarbetares förtroende. I den medar-
betarundersökning som genomfördes före 
sommaren ger medarbetarna Vivida bety-
get – Mycket väl godkänd! Vi är stolta över 
resultatet samtidigt som vi fortsätter vårt 

arbete för att vara Sveriges mest seriösa as-
sistaanssamordnare.

En viktig del i det arbetet är vår satsning 
på utbildning – och kompetensutveckling. 
Under hösten 2007 fortsätter Vividas grund-
läggande utbildningar inom Etik & Moral, 
Ergonomi samt Hjärt- & lungräddning för 
samtliga anställda. En nyhet är en arbetsle-
darutbildning.

Välkommen till en spännande höst!

Viktigt att veta!

så Här Når DU Oss:

telefon
019-15 77 70 

e-post
info@vivida-assistans.se 

besöksadress
Skomaskinsg. 6, Örebro

postadress
Box 1814, 701 18 Örebro

Hemsida
www.vivida-assistans.se

Arbetet med utbildning – och kom-
petensutveckling är en central del 
av kvalitetsutvecklingen på Vivida. 
Under hösten 2007 fortsätter Vi-
vidas grundläggande utbildningar 
inom Etik & Moral, Ergonomi samt 
Hjärt- & lungräddning för samtliga 
anställda. En nyhet är en arbetsle-
darutbildning.

– Arbetsledareutbildningen är viktig 
eftersom många arbetsledare saknar 
formell utbildning och det är viktigt 
att de får rätt verktyg att lyckas ännu 
bättre som arbetsledare. Utbildning-
arna sker i två delar och innehåller 
både teori och praktik, säger Johan 
Wallin, personalchef på Vivida.

Utbildning – en viktig satsning på kvalitet
UtbILDNINgsscHemA HÖsteN 2007
4 september  Etik & Moral steg 2,  
  Västerås.

6 september  Etik & Moral steg 1,  
  Örebro.

7 september  Moral & Etik steg 1,  
  Stockholm.

17 september  Arbetsledarutbildning  
  steg 1, Örebro

25 september  Etik & Moral steg 2,  
  Norrköping.

18 oktober  Arbetsledarutbildning  
  steg 2, Örebro.

Ulrika – 
en riktig 

hönsmamma
sid 2

toppbetyg 
till Vivida 

sid 3

Efter sommarn kan det vara lätt att 
glömma bort… Det är viktigt att ni 
skickar in era tidrapporter till oss se-
nast den 5:e månaden efter arbetad 
månad. Detta för att vi ska hinna gå 
genom alla underlag innan lönerna 
måste skickas till banken samt att vi 
ska rapportera in alla kunder som har 
beslut hos försäkringskassan.

sKIcKA IN tIDrAppOrter 
seNAst DeN 5:e…



gUNILLA perssON är ny-
anställd och arbetar på Vi-
vidas ekonomiavdelning. 
Hon har lång erfarenhet 
av ekonomiarbete. 

– Jag har jobbat med 
ekonomi sedan jag fick 
mitt första jobb. Det har blivit ett och annat 
bokslut. 

Hon föddes på öster i Örebro men har bott 
på väster i hela sitt liv och lever tillsammans 
med sin man Gunnar. På fritiden pysslar hon 
med huset och trädgården och är ute och 
promenerar. 
 

rAsmUs HAmmArLUND 
har börjat för att arbeta 
med Vividas information 
– både på webben och i 
våra nyhetsbrev. 

– Jag har gjort hemsidor 
i snart 10 år och hållit på 
med information nästan lika länge.

Rasmus är 24 år gammal och kommer 

närmast från en utbildning till journalist på 
Ädelfors Folkhögskola utanför Vetlanda. På 
fritiden tycker Rasmus om att se på film och 
har över 230 titlar hemma i bokhyllan. På 
första plats i Rasmus lista ligger den gamla 
klassikern Casablanca med Humhprey Bo-
gart och Ingrid Bergman.

ANNA tHAbermAN är ny-
anställd som kundansva-
rig på Vivida. Hon kommer 
från Linköping, har flyttat 
runt lite och sedan 2001 
bor hon i Örebro tillsam-
mans med sin sambo och 
son som är 2,5 år. 

 – Jag läste till sjuksköterska med inrikt-
ning på psykiatri och var klar 1999, de se-
naste åren har jag arbetat med akutpsykiatri 
i Eskilstuna, säger hon och berättar också 
att de senaste fyra åren har hon även arbe-
tat som teamledare med personalfrågor. På 
fritiden gillar hon att resa.

 – Jag tycker om Europa, skulle vilja bila 
runt i Storbritannien och tycker också myck-
et om Sicilien. Förutom att resa tycker jag 
om att umgås med vänner och familj.

mycket gott betyg till Vivida

på skärnärs gård i Östra ryd en bit söder 
om Norrköping bor Ulrika månson, hennes 
sambo sven och deras 20 000 höns. Ulrika 
är också mamma till fyra barn varav ett som 
hon dessutom är personlig assistent för. 
 
– Vi brukar kalla det för värphönsstall, säger 
Ulrika när man frågar vad det kallas när 
man har 20 000 höns som värper ägg.
 
trIVs HOs VIVIDA
Hon berättar att det blir ungefär ett ägg 
om dagen per höna men inte riktigt. 
Äggen skickas sedan till Täljestad där 
de kontrolleras och märks för att sedan 
skickas ut till butiker.  
 
Trots att Ulrika och Sven har 20 000 höns som 
värper ägg äter de inte mer ägg än andra säger 
hon också. Ulrika har arbetat som personlig as-
sistent hos Vivida sedan februari i år och trivs 
jättebra. 
 
gILLAr bLOmmOr
Förutom arbetet som assistent sköter hon bokfö-
ringen i sin sambos företag och som om inte allt 
detta vore nog har hon också en till gård – Hars-
bo gård. Den tog hon över efter sin far för ett år 
sedan och har 20 fårtackor där. När Ulrika mot 
förmodan skulle få en stund över läser hon gärna 
tidningar och gillar att hålla på med blommor.
 
– Jag ska köpa ett växthus för att jag gillar att 
hålla på och påta i trädgården och så säger hon.

text: rasmus Hammarlund

Under våren 2007 skickade Vivida ut en en-
kätundersökning till medarbetarna där de 
fick svara på ett antal olika frågor. Frågorna 
gällde bland annat hur assistenterna trivdes 
i sitt arbete, om de fick ett tillräckligt stöd 
samt. 

Under sommaren har arbetet pågått med att 
sammanställa resultaten från undersökning-
arna och nu är sammanställningen klar. Det 
finns en rapport att läsa på Vivida Assistans 

hemsida http://www.vivida-assistans.se. 
Där kan man se vad sammanställningen av 
undersökningen ledde fram till. 

Sammantaget kan man ändå säga att bety-
get till Vivida Assistans blev mycket gott, 
Mycket väl godkänt! I rapporten finns tabel-
ler där resultaten står inskrivna med siffror 
och procent. Det finns även diagram för de 
intresserade.  

Nya på kontoret

Äggär inte allt för Ulrika


