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Det blir ljusare 
och ljusare

Nu har äntligen våren kommit! Förhoppningsvis för att stanna och även 
om återfall är att vänta går det sakta men säkert mot varmare tider. 

På Vivida fortsätter arbetet med 
att arbeta med vår relations-
plan. Den innebär att, först 
och främst assistanscheferna, 
kommer tillbringa mer tid ute 
bland grupperna för att träffa er, 
våra kunder och assistenter, mer 
än tidigare år. Årets fokus ligger, 
som jag skrivit om tidigare, på er 
upplevda känsla av kvalitet och 
vi tror att den främsta ingre-
diensen för att uppnå detta är 
genom att öka tillgänligheten. 

Förutom att komma ut till och 
träffa er, anordnar vi även ett 
antal aktiviteter under våren och 
hösten. Nu senast en föreläs-
ning/konsert om hur det är att 
få ett barn med autism och den 
resa det innebär. Evenemanget 

Kontakta oss

blev en mycket gripande berät-
telse med många starka känslor 
varvat med skön sång och mu-
sik. Ett mycket populärt arrang-
emang med en fullsatt lokal. Nu 
snart, är det också dags för den 
stora kund- och assistentaktivi-
teten för året. Förra året skedde 
den på Kolmårdens djurpark. I 
år styr vi våra steg mot Tom Tits 
i Södertälje. Lycka till alla ni som 
har anmält er!

Assistansens dag
Den aktivitet som ligger mig 
varmast om hjärtat är dock 
Assistansens dag. För er som 
inte är bekanta med den dagen 
är det en dag som Vivida regist-
rerat (men som får användas av 
var och en) för att lyfta assis-

tansreformens positiva sidor. 
Anledningen är att vi alla har 
blivit översköljda med negativa 
spaltmeter de senaste åren om 
allt från fusk till oseriösa aktörer 
och till och med kriminella ak-
törer som finns. Ingen politiker 
vågar, i det mediaklimat som 
råder, ställa sig upp och framhä-
va vilken oerhört stor betydelse 
reformen har fått för en stor 
grupp människor i samhället. 
Människor som innan reformen 
var förpassade till institutioner 
eller där föräldrarna var tvung-
na att sköta allt själva utan 
ersättning.

Med det i åtanke är det extra 
glädjande att få hälsa Bengt 
Westerberg välkommen till 
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Assistansens dag. Bengt, som 
är reformens pappa, kommer 
till oss och berättar om hur 
det var, hur det är och vad han 
tror kommer bli. Naturligtvis 
kommer en rad andra föreläsare 
också. Bland annat kommer 
Therese Karlberg, ansvarig 
för assistansersättningen på 
Försäkringskassan och Inga-Kari 
Fryklund, förbundsdirektör på 
Vårdföretagarna, men också 
familjen Elfström-Krantz som ska 
berätta om sin livsresa. Allt detta 
kommer bli riktigt spännande 
och jag hoppas verkligen att 

detta ger ringar på vattnet och 
att de positiva krafterna inom 
personlig assistans också får lite 
plats i mediabruset.

Alla möten och aktiviteter sam-
mantaget hoppas jag ska ge er 
en större känsla av tillhörighet. 
Att ni kan känna att vi finns 
till för er och att kvaliteten i 
assistansen är något som berör 
oss alla. 

Väl mött!

Det är extra glädjande att få 
hälsa Bengt Westerberg 

välkommen till Assistansens dag!

ASSISTANSENS DAG
2 juni 2016



Allt började den 12 maj 2006
Robert Sandström utstrålar lugn när han 
slår sig ner i den röda besöksstolen mitt 
emot mig i konferensrummet på Vividas 
kontor i Örebro. Han är här för att vi 
ska hjälpas åt att forma hans livs upp-
levelser till en föreläsning om pappaper-
spektivet. Hur det är att vara pappa till 
ett barn med funktionsnedsättning. För 
Robert tog det sin början den 12 maj 
2006. 

En märklig graviditet
Termometern visade dryga 17 grader, 
och det var vackert vårväder den där 
dagen. Robert ser tillbaka på gravidite-
ten som märklig.
   - Det hände en hel del konstiga saker 
under graviditeten, men inget som jag 
reflekterade över då, berättar han. Någ-
ra dagar tidigare hade Roberts fru blivit 
inlagd på sjukhus i väntan på förloss-
ningen, och på morgonen den 12 maj 
ringde hon och berättade att det skulle 
bli ett akut kejsarsnitt, men att han kun-
de komma i lugn och ro. Robert minns 
att han duschade och förberedde sig, 

att han körde parets dotter till sin barn-
vakt och att han i rätt maklig takt tog sig 
till sjukhuset. Det var ju ingen brådska… 
   - När jag kom in genom dörrarna på 
sjukhuset möttes jag av personal som sa 
”kom, du ska få träffa din son”, säger 
han. Snittet hade blivit urakut och Karin 
behövde förlösas direkt.

Mitt liv fick en ny mening
Eftersom Karin var sövd fick Robert bli 
den som fick sitta med Jack. Lille Jack 
som hade svårt med andningen hade 
andningsmask, men efter en stund när 
han legat hud mot hud med sin pappa 
började han att andas själv. 
   – I den stunden fick mitt liv en ny me-
ning, allt annat blev oviktigt, säger Ro-
bert. 

Hade fått cytomegaloviruset
Jack, som föddes 7 veckor för tidigt, 
hade under graviditetens första veckor 
drabbats utav cytomegaloviruset. Det är 
ett relativt vanligt virus som hör till her-
pesfamiljen, och som kan smitta mellan 
mor och foster i samband med gravidi-

Robert Sandström blev för 10 år sedan pappa till en son med en funktions-
nedsättning. Mitt i allt kaos glömde han bort sig själv, slutade lyssna på sin 
kropp och till slut gick han in i den berömda väggen. Det här är berättelsen 
om Robert och Jack, om livet med ett funktionsnedsatt barn och kampen 

om ett värdigt liv - utifrån en pappas perspektiv.

En pappas perspektiv
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tet och i sällsynta fall kan detta orsaka 
skador hos barnet. I Sverige finns idag 
mellan 1000-2000 barn under 20 år 
som fått skador orsakade av cytomega-
loviruset under graviditet. En av dem är 
Jack. Att Jack fått viruset visste man inte 
om under graviditeten. 
   – Det är inte ens säkert att de sett 
att han drabbats av detta, även om man 
mycket specifikt vetat vad man letade 
efter, berättar Robert. Att något hänt 
förstod man först när han fötts. Då in-
såg läkarna att alla Jacks inre organ var 
angripna av något. 
   – Man misstänkte viruset, men man 
visste inte, berättar Robert. 

Visste inte om han skulle överleva
Familjen blev isolerad, och Robert, som 
behövde försörja familjen med sitt arbe-

te i skogen, fick lov att åka därifrån om 
dagarna. 
   – Jag visste ju knappt om han skulle 
överleva, och då var det ju inte särskilt 
kul att behöva lämna sjukhuset. Som tur 
var sa en äldre sköterska till mig att ta det 
lugnt. ”Hade det varit allvarligt hade du 
aldrig fått åka härifrån” sa hon till mig, 
berättar Robert. Det visade sig att det var 
just cytomegaloviruset som angripit Jack, 
och han fick behandling. Efter en lång 
tid på sjukhus fick familjen äntligen åka 
hem. Hur viruset påverkat Jack visste ing-
en, och familjen trodde att de åkte hem 
med ett fullt friskt barn. 

CP-skadan kom som ett brev 
på posten
I den tron levde familjen fram till en dag, 
då det kom ett brev på posten. Ett brev, 

Jack varvar ner i soffan med pappa Robert och storasyster Julia efter en dag i skolan. Jack går i tredje klass. 
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– Jag tvingades markera mot 
habiliteringen, att jag ville ha 
kallelserna, och att jag ville vara 
en delaktig pappa i min sons liv. 

Robert 

med orden att Jack med allra största san-
nolikhet drabbats av en CP-skada. Ingen 
kallelse till besök, inget telefonsamtal, 
utan bara ett brev med orden CP-skada. 
Senare fick de veta att det skulle påverka 
Jacks rörlighet, tal och motoriska utveck-
ling. Familjens situation blev värre och vär-
re, mamma Karin roddade allt kring Jack, 
och Robert jobbade heltid för att försöka 
försörja familjen. 
   – Jag hamnade mer och mer utanför, jag 
var inte delaktig i de möten som var kring 
Jack och mitt självförtroende som pappa 
sjönk som en sten, berättar Robert.

Mådde sämre och sämre
Mitt i allt det här beskriver Robert att han 
glömde bort sig själv, allt handlade om 
försörjning, och att anpassa sig till det nya 
livet. Hans, och familjens känslor, tankar 
och egna mående glömdes helt enkelt 
bort och Robert mådde sämre och sämre. 
Till råga på allt skilde sig paret. 
   – Många trodde att jag lämnade Karin 
när det blev tufft med Jack, men så var det 
absolut inte. Det här var något som hade 
funnits inom mig redan innan han föddes, 
men det tog väldigt hårt på mig att om-
världen trodde att jag flydde och inte ville 
ta mitt ansvar som pappa, berättar Robert.

Mer och mer utanför
   - Efter skilsmässan blev jag ännu mer ut-
anför, kallelserna till möten med exempel-
vis habiliteringen slutade komma till mig, 
och jag blev mindre och mindre delaktig, 
berättar Robert.
Jack bodde hos sin mamma, men träffade 
Robert dagligen. Robert blev mer och mer 
frustrerad över situationen, och till slut 
ledsnade han. 
   - Jag tvingades markera mot habilitering-
en, att jag ville ha kallelserna, och att jag 
ville vara en delaktig pappa i min sons liv. 
Jag ville ju också strida för min sons rätt 
till ett bra liv, och samtidigt bevisa för om-
världen att jag var en engagerad pappa, 
säger Robert

En av Jacks favoritsysslor, att titta ut på allt som händer 
utanför. Robert, Jack och Julia bor alldeles bredvid en 
mataffär, så det händer en hel del utanför varje dag. 
Här spanar Jack tillsammans med sin assistent Michael. 
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Kraschen var ett faktum
Det höll ett tag, livet tuffade på, men 
Robert var sargad. Han körde skogs-
maskin om dagarna och försökte hålla 
ihop livet därutöver. I takt med att han 
mådde sämre och sämre vände han tag-
garna utåt. Han blev osams med chefen 
och Roberts mående gick överstyr. En 
dag satt han i bilen utanför skogsmaski-
nen och kunde inte kliva ur. Han hade 
kraschat och utmattningssyndromet var 
ett faktum. Han åkte hem och beskriver 
själv hur han bara sov och sov. Dottern 
som bodde där varannan vecka tog han 
hand om, men därutöver handlade det 
bara om att sova. 

Resan tillbaka började i skogen
   - Till slut var det den ekonomiska press-
sen som tog överhanden, och efter ett 
tag började jag åka ut i skogen och röja 
skog igen, berättar Robert. Resan tillba-
ka tog sin början, och Robert träffade för 
första gången en läkare, som sjukskrev 
honom. Efter ett flertal försök med olika 
typer av sysselsättning som inte fungera-
de för Robert, blev han till slut rekryterad 
av Granngården. Det fungerade under 
ett par år, tills Robert återigen fick ett 
bakslag. 

Fick lov att ta mitt ansvar
   -  Den absoluta vändningen för mig 

kom 2014, när Jack fick nattassistans. Det 
hade varit rörigt runt Jack ett tag och jag 
insåg att jag behövde kliva in och ta mitt 
ansvar som pappa, berättar Robert. Jack 
började bo hos honom och Robert arbeta-
de nätter, det gav en möjlighet att jobba 
när det fungerade för honom och han kun-
de återhämta sig och tillfriskna från utmatt-
ningssyndromet.
   - Jag kunde bearbeta mina känslor och ta 
igen tiden med Jack och jag fick upprättelse 
i rollen som pappa. Dessutom fick jag arbe-
ta på mitt dåliga självförtroende och läkte 
på det sättet. Jack hjälpte mig att bli frisk 
igen, säger Robert

Blev frisk på grund av Jack
Idag är Robert en delaktig pappa, som är 
oerhört mån om Jacks mående. Samtidigt 
är han väldigt mån om att lyssna på sin 
egen kropp och sina känslor. 
   - Jag hjälper Jack, och han hjälper mig, 
i slutänden blev det här bra för oss båda, 

Behöver du hjälp och stöd?
Känner du igen dig i Roberts berättelse, och känner att din ork är sinande? Var inte 
rädd för att be om hjälp. Det är i första hand till Landstinget, och din vårdcentral du 
ska vända dig om du känner att du behöver hjälp och stöd. Är du exempelvis förälder, 
eller nära anhörig till en person med funktionsnedsättning, finns det också möjlighet 
att via Habiliteringen få stöd och hjälp. Vivida har också möjlighet att vid arbetsrelate-
rade händelser anlita företagshälsovården, kontakta din assistanschef så hjälper hen 
dig vidare. 

Kom och lyssna på Roberts 
föreläsning!
När: tisdag 10 maj
Plats: Arboga bibliotek 
Klockan: 18.00 - 20.00





FANNY OCH LIVET

En sprudlande tjej
Jag träffar 21-åriga Fanny en solig 
dag i mars, när det droppar från 
taken och en liten hint av vår anas 
i luften. I dörren uppenbarar sig 
en sprudlande tjej, med massor 
av härlig utstrålning och energi. 
Fanny bor i ett typiskt 70-talsom-
råde utanför en större svensk stad 
i Mälardalen. När jag blir visad 
runt i huset ler och skrattar hon 
om vartannat och runt om henne 
ligger ett skimmer av bus, glädje 
och lekfullhet.

Föddes i vecka 23
Fanny föddes i vecka 23 för näs-
tan 21 år sedan. Anledningen till 
den tidiga födseln var att mamma 
Camilla hade för mycket foster-
vatten. Det resulterade i inlägg-
ning från vecka 16 på Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala. Fram till 
vecka 23 fick Fanny, och hennes 
tvilling, stanna i magen innan det 
blev dags för en oerhört tidig för-
lossning. Fannys tvilling överlevde 
dessvärre inte, och Fanny, som 
klassades som extremprematur 
spåddes en mörk framtid av lä-
karna.
   - De sa att hon inte skulle klara 
något. Hon skulle inte kunna äta, 
inte prata och inte sitta själv, be-

rättar mamma Camilla.

Fanny motbevisade läkarna
Även idag, dryga 20 år senare, är 
det oerhört svårt att klara barn 
som föds i den veckan. Men 
Fanny är ett mirakel. Till följd av 
hennes tidiga start i livet sitter 
Fanny i rullstol, men det hindrar 
henne inte från att leva ett aktivt 
och innehållsrikt liv tillsammans 
med sina vänner och sin familj!
   - Fanny motbevisade läkarna, 
redan efter 8 månader börja-
de hon äta själv, och sedan har 
hon verkligen utvecklats. Det 
har gått hur bra som helst, säger 
Camilla. 

Tränar mycket
I hennes familj finns mamma Ca-
milla och hennes pappa Henrik. 
Fanny har också en storebror, 
som inte längre bor kvar hem-
ma. Fanny går fortfarande i sko-
lan och mycket av hennes tid går 
ut på att träna.
   - Det gör jag för att hålla igång 
kroppen, så att den ska funka, 
säger Fanny. 

Älskar film!
Utöver skolan och träningen 
finns det oerhört mycket som 

Fanny gärna fördriver tiden med. 
Ett av Fannys största intressen är 
film. I hennes rum i huset finns 
hundratals filmer i varierande 
genrer. Favoriterna är de olika 
Beckfilmerna. 
– Jag älskar Persbrandt säger 
Fanny och skrattar lite. Och det 
märks, inne på hennes rum, i en 
vacker ram står idolbilden på en 
särskilt utvald plats, på baksidan 
har han skrivit en liten hälsning 
till Fanny och hon vårdar den där 
bilden ömt.
   - Sedan tycker jag jättemycket 
om att spela Yatzy också, och så 
det där vanliga, typ Facebook och 
så, säger hon. Filmintresset delar 
Fanny med sin kille. Tillsammans 
brukar de mest hänga, se på film 
och bara vara tillsammans. 

Assistenten Sara är viktig
I Fannys liv finns också hennes 
viktiga assistenter. En av de som 
arbetat längst är Sara, och deras 
relation är otroligt varm. Fanny 
och Sara skrattar mycket tillsam-
mans och de har en härlig och 
busig jargong sinsemellan. I deras 
relation finns otroligt mycket bus 
och glädje och att de blivit viktiga 
i varandras liv är inte särskilt svårt 
att förstå, när man ser dem till-
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Fanny och livet
När Fanny föddes i vecka 23 var hon knappt större än ett smörpaket. Än idag 

är det oerhört ovanligt att barn födda så tidigt klarar sig. Hon skulle inte klara 
någonting, sa läkarna. Ändå sitter hon här, sprudlande och full av livsenergi. 
Pratandes om sitt liv. Om sina drömmar. Om att vara ung tjej på väg att bli 

vuxen. Om att begränsningar är till för att elimineras.  

TEXT: MALIN BRAUER



sammans.
- Att jobba med Fanny är så him-
la roligt, och jag trivs så himla bra 
säger Sara.

Dagdrömmer om studenten
Just nu går Fannys tid åt till att 
dagdrömma om och planera den 
stundande studenten. Äntligen 
är Fannys skoltid över och hon 
är i full färd med att planera sin 
studentupplevelse för att få ut 
så mycket som möjligt av den. 
Studentmössan är köpt, och om-
sorgsfullt inslagen i silkespapper 
för att vara sådär skinande vit när 
studentdagen i juni väl kommer. 
Inbjudningskorten är sedan länge 
skickade och maten planerad. 
- Det ska bli jättekul att få ha fest 
här hemma, och äta massor av 
god mat och tårta, säger Fanny 
glatt.

Drömmer om att tjäna egna 
pengar
Vi pratar lite om framtiden, om 
den stora oceanen av tid som 
inträder när skolvärldens måsten 
avslutas med den där fantastiska 
dagen då Fanny tar studenten. 
Dagen som är lika mycket ett av-
slut och ett erkännande som ett 
avstamp in i resten av hennes liv.
Bortom den där vitskimrande 
dagen i början av sommaren 
där allt fokuserar på glädje finns 
som sagt framtiden, något som 
Fanny såklart drömmer om.
- Jag vill jobba på Hantverket, 
och tjäna lite egna pengar, säger 
Fanny. På Hantverket har Fanny 
praktiserat tidigare, och hon gil-
lade verkligen det stället. Men 
först är det som sagt den där 
studentfesten, och jag hoppas 
att jag får möjlighet att återkom-

Fanny och livet

ma till Fanny och berätta om 
hur det blev på andra sidan.

Begränsningar är till för att 
elimineras
När jag lämnar Fanny, mamma 
Camilla och assistenten Sara 
tänker jag på all värme och all 
glädje som finns innanför väg-
garna. De härliga skratten och 
de fina relationerna. Främst 
tänker jag på mamma Camil-
la och Fanny, som bevisar att 
man, trots en tuff start i livet, 
kan leva ett aktivt och inne-
hållsrikt liv där grundtanken är 
att begränsningar är till för att 
elimineras. 
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En förändrad arbetsmarknad, få sökande till tjänster och behovet 
av att tänka nytt för att nå fler och underlätta rekryteringspro-
cessen på Vivida ledde fram till beslutet att anställa två personer 
som är helt inriktade på rekrytering. Framför sig har de ett gäng 
stora utmaningar, bland annat att se till att fler vill jobba som 
personliga assistenter.               

Uppdraget: underlätta rekrytering 
av personliga assistenter

TEXT: MALIN BRAUER
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REKRYTERING

Vividas främsta uppgift
En av de främsta uppgifterna 
vi på Vivida har som assistan-
sanordnare är att se till att våra 
kunder har bra assistenter och 
att de finns på plats när det 
förväntas. I vårt uppdrag ingår 
också att arbetsleda och ha 
ansvaret för våra kunders assis-
tenter, helt enkelt se till att alla 
assistenter har en chef.

Arbetsmarknaden för assis-
tenter har förändrats
Dagens arbetsmarknad ser inte 
ut som den gjorde för ett par år 
sedan. I takt med att det också 
blivit svårare att rekrytera nya 
assistenter, har vi på Vivida fått 
tänka om. Vi har brottats med 
frågan hur vi kan göra för att se 
till att våra assistanschefer inte 
behöver lägga massor av tid 
på rekrytering, utan istället kan 
ägna sin tid åt våra kunder och 
befintliga assistenter.

Vi har anställt två 
rekryterare
Lösningen vi kom fram till var 
att vi behövde anställa personer 
som jobbar uteslutande med 
just rekrytering. Sedan årsskif-
tet finns därför två rekryterare 
anställda hos oss. En av dem, 

Erika Wiklund, arbetade tidigare 
som assistanschef hos oss, och 
den andra, Anna Sevenheim är 
nyanställd. 

”Vi behöver tänka nytt”
Syftet med att vi anställt två re-
kryterare är att frigöra mer tid för 
våra assistanschefer, som de ska 
kunna lägga på våra befintliga 
assistenter och kunder, och att 
kvalitetssäkra våra rekryteringar. 
Helt enkelt se till att de blir så bra 
som de någonsin kan bli, trots de 
förändrade förutsättningar som 
finns för just rekrytering av per-
sonliga assistenter.
   - Vi behöver tänka nytt, och 
se till att öka inflödet av kandi-
dater. Det handlar helt enkelt om 
att fler ska söka våra tjänster, och 
då måste tjänsterna bli mer syn-
liga. Till exempel kan det handla 
om att vi ser över våra annonse-
ringskanaler, att vi syns i sociala 
medier, eller förändrar sättet vi 
skriver annonser på för att locka 
fler, säger Anna.

Massor av idéer
I dagsläget har rekryterarna 
precis påbörjat sitt arbete, och 
mängder av nya idéer finns för 
att just underlätta rekryterings-
processen. Just nu lägger Anna 

och Erika en stor del av sin tid på 
att åka runt på olika mässor och 
evenemang där de möter poten-
tiella medarbetare.
   - Ja, vi åker land och rike runt 
och letar efter riktigt bra assis-
tenter, på det sättet bygger vi 
upp en kandidatbas som under-
lättar vid rekryteringar framöver, 
berättar Anna.

Måste höja yrkets status
Den mest grundläggande fak-
torn som gör att det är svårt att 
rekrytera assistenter är att yrkets 
status inte är så hög. Det är ock-
så en av de tuffaste uppgifterna 
rekryterarna har framför sig.
   - För det mesta handlar det om 
att man nog egentligen inte vet 
vad det innebär att jobba som 
personlig assistent, och att det 
kan vara så olika. Därför måste 
vi jobba med att höja statusen 
på yrket, bland annat genom att 
visa hur grymt bra det faktiskt 
kan vara att jobba som personlig 
assistent, avslutar Erika. 

Vad Annas och Erikas arbete 
kommer resultera i, är än så 
länge för tidigt att säga, men det 
ger oss på Vividanytt anledning 
att återkomma till dem i ett num-
mer längre fram!

Just nu lägger Anna och Erika en 
stor del av sin tid på att åka runt 
på olika mässor och evenemang 
där de möter potentiella medarbe-
tare.



SEMESTERTIDER

Sommaren är snart här och även den stundande semestern och 
kanske har du frågor kring hur många semesterdagar du har rätt 

till, och hur mycket du får i ersättning? Och hur ska semesterdagar 
rapporteras egentligen? Vi rätar ut frågetecknen kring semestern!               

Allt du behöver veta om 
semestern!
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Hur ser ett semesterår ut?
Ett semesterår består egentligen av 
två år. Det första året är det år man 
tjänar in sin semester, det så kallade 
intjänandeåret. Det andra året är 
uttagsåret, det vill säga det år man 
tar ut sin intjänande semester. Ett se- 
mesterår löper från den 1 april till 31 
mars efterföljande år, det kallas ett 
brutet semesterår eftersom det inte 
är ett vanligt kalenderår. Vivida har 
valt att tillämpa brutet semesterår 
för att våra medarbetare ska ha stör-
re möjlighet att spara sina semester-
dagar till sommaren.

Kan jag få semester när jag vill?
I teorin ja, som anställd har du en 
lagstadgad rätt till semester på 25 
semesterdagar per år. Du måste 
alltid ansöka och få din semester 
godkänd av din assistanschef. All se-

mester planeras tillsammans i 
din arbetsgrupp och med din 
assistanschef. Däremot är det i 

praktiken inte 
alltid säkert 
att du kan 
få exakt den 
semester du 
önskar. Assis-

tansen måste fungera men i det fles-
ta fall brukar det gå att ordna.

Hur många semesterdagar 
har jag?
I samband med ett nytt semesterår 
gör Vivida en semesterkörning. I den 
gör vårt lönesystem en beräkning 
på hur många semesterdagar var-
je anställd har. För att kunna göra 
den behöver Vivida ha in hela mars 
i sina system, därför genomförs se-
mesterkörningen efter aprillönen då 
mars timmar har betalats ut. Vivida 
tillämpar släpande lön vilket innebär 
att du får lön månaden efter det att 
du har arbetat. Det innebär att dina 
semesterdagar syns på lönespecifi-
kationen som kommer i maj. Du har 
rätt att spara fem betalda semester-
dagar till nästa år. Obetalda dagar 
sparas inte över till nästa år. 

Exempel:
Anna jobbar på Vivida som per-
sonlig assistent och blev an-
ställd den 1 november 2015. Det 
innebär att Annas intjänandeår 
räknas från och med november                                                                                                                                         
fram till sista mars 2016, vilket
ger Anna rätt till 11 betalda semes-

TEXT: KATARINA PETERSSON



SEMESTERTIDER

2 - 2016 - VIVIDANYTT  15

terdagar 2016. Enkelt räknat kan 
man säga att man har tjänat in ca 2 
semesterdagar per månad. Däremot 
har Anna enligt semesterlagen rätt 
till ytterligare 14 obetalda semester-
dagar. För de obetalda semesterda-
garna kommer däremot Anna inte 
få någon semesterlön.

Hur mycket semesterersättning 
får jag?
Semesterersättningen grundas på 
din lön under det år som du tjänade 
in din semester, det vill säga intjä-
nandeåret. Har du till exempel arbe-
tat mellan perioden september-april 
grundas semesterersättningen på 
lönen för den perioden och fördelas 
sedan ut på det antal dagar du har 
betald semester. Timlön är semester-
grundande (12 %) men inte ob och 
jour.

Hur rapporterar jag in semestern 
till Vivida?
Om du tar semester enstaka dagar 
fyller du i din tidrapport som vanligt 

och fyller i de datum och klockslag du 
skulle ha arbetat. Sedan skriver du se-
mester på den dagen/dagarna du har 
semester. Har du semester en längre 
period kan du använda en separat 
tidrapport och göra på samma sätt.

Hur rapporterar jag semesterda-
gar i ViTid
I ViTid är det viktigt att du fyller i en 
semesterdag per datum i tidrappor-
ten, ett dygn är lika med en semester-
dag. Önskar du annorlunda meddelar 
du din lönehandläggare skriftligt så 
att underlag finns.

När betalas semesterlönen ut? 
Semesterlönen betalas ut på näst-
kommande lön, har du semester i 
juli betalas alltså semesterlönen ut i 
augusti, då vi har stämt av alla 
tidrapporter. Vi betalar inte ut 
efter semesteransökan, då det 
är vanligt att den ändras.

Katarina Pettersson,  lönespecialist på Vivida. 

Katarina rätar ut 
alla eventuella 

frågetecken kring 
din semester!



ALLA KAN GYMPA

Jessika brinner för 
rörelseglädje
Jessika Edetun-Falk från Örebro 
är en riktig eldsjäl, framförallt 
brinner hon för gymnastik och 
rörelseglädje. Jessika har ett för-
flutet som elitgymnast och även 
som ledare inom AGF Örebro. 
Under sina år som ledare förstod 
hon att något saknades.
   - Gymnastiken fungerade inte 
för alla, och jag förstod att vi be-
hövde anpassa verksamheten så 
att alla skulle kunna vara med, 
säger Jessika. 

Hinderbanan är höjdpunkten!
Efter ett tag hittade hon koncep-
tet Alla Kan Gympa och blev in-
spirerad att starta verksamheten 
i Örebro. Till en början var det 5 
deltagare och idag är man drygt 
15! I salen sjuder det av rörel-
seglädje när gymnastiken inleds 
med en gemensam uppvärm-
ning. Olika övningar i grupp där 
det ömsom springs, hoppas och 
leks. Deltagarnas energi och för-
väntan är påtaglig, och de flesta 
verkar intensivt längta efter den 

I Ekeskolans gymnastikhall står en helt fantastisk hin-
derbana utplacerad. Studsmattor, tunnlar och rep 

samsas med tjocka mattor och balansmoment. Utanför 
dörrarna sitter en hel rad med förväntansfulla barn och 
väntar på veckans höjdpunkt – träning med projektet 

”Alla kan gympa”

ALLA KAN GYMPA!
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stora höjdpunkten – hinderbanan. 
När musiken slås på nästan ser 
man hur det spritter i kroppen hos 
deltagarna.

Tränar kondition, styrka och 
balans
Ekeskolans gymnastiksal är väl-
fylld med redskap och material 
som passar alla, oavsett förut-
sättningar. Varje vecka gör Jessika 
ordning en ny hinderbana för att 
utmana deltagarna, det kan hand-
la om att krypa, åla och balansera. 
Det hängs i rep och hoppas från 
plintar, allt utifrån egna förutsätt-
ningar. Träningen syftar till att alla 
gymnaster ska nå sin fulla poten-
tial, oavsett funktionsnedsättning 
och under gymnastiken tränas 
kondition, balans och styrka. 
   - Det bästa är att se deltagar-
nas utveckling, hur de vecka efter 
vecka klarar lite mer, säger Jessika. 

Funktionsnedsättningen är 
inget hinder
Alla Kan Gympa är ett koncept 
som skapats av Svenska Gymnas-
tikförbundet för att alla, oavsett 

Jessika Edetun-Falk
Ledare för Alla Kan Gympa

TEXT: MALIN BRAUER
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funktionsnedsättning ska få upp-
leva rörelseglädje utifrån sin egen 
förmåga.  Alla Kan Gympa utgår 
från att funktionsnedsättning aldrig 
ska få vara ett hinder utan en möj-
lighet i gymnastikens värld. Till Alla 
Kan Gympa är alla välkomna som 
vill gympa, men som inte känner sig 
hemma i andra gymnastikgrupper.

Vill du också gympa?
Verksamheten bedrivs på flera olika platser runt om i 
Sverige, och välkomnar barn och ungdomar med olika 
typer av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 
För att just du ska hitta din lokala Alla Kan Gym-
pa-grupp går du in på Alla Kan Gympa på Facebook, 
där finns kontaktuppgifter till de 29 föreningar runt 
om i landet där konceptet finns! 
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RECEPT 

Inget gluten. Inget socker. Inga mjölkprodukter. Ingen ugn. Ändå är det de i särklass 
godaste brownies som går att uppbringa, sprängfyllda med nyttigheter och bra 
näringsämnen. Allt du behöver är en mixer, och ingredienserna nedan. Gott som 
gör gott! Kan det bli bättre? Receptet är skapat av Josefin Häger och kommer från 
boken ”Hello Green”.

Makalösa brownies

Gör så här
Klä en form, ungefär 15×15 cm, med bakplåtspap-
per. Hacka valnötterna grovt och ställ dem åt sidan. 
Mixa cashewnötterna och kokosflingorna till fint 
mjöl. Tillsätt sedan dadlar, kakao, kokosolja, vanilj 
och salt och mixa till en någorlunda slät smet. Vänd 
försiktigt ner valnötterna i smeten och tryck ut mas-
san i formen. Ställ den i frysen medan du förbereder 
glasyren. Mixa dadlar och någon matsked vatten till 
en slät smet. Tillsätt kakao, kokosolja, vanilj och salt 
och fortsätt mixa tills den är så slät som möjligt. Ta 
ut bottnen ur frysen och bred på glasyren. Strö över 
en gnutta flingsalt och några matskedar kokosfling-
or. Låt stå i kylen någon timme och skär sedan upp i 
lagom stora bitar. 

Njut!

Botten
1 dl valnötter 
2 dl naturella cashewnötter 
1 dl kokosflingor 
10 dadlar (gärna Medjool) 
1 dl kakao 
2 msk kokosolja 
1/2 vaniljstång 
1 nypa havssalt

Glasyr
10 dadlar (gärna Medjool)
2 msk kakao
2 msk kokosolja
1/2 vaniljstång
1 nypa havssalt
2 msk kokosflingor



KALENDARIUM - 2016

Kalendarium 2016 
Datum 

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 Åsa Lamu eller 
din assistanschef. 

Utbildning/aktivitet Ort
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Tom Tits Experiment
Föreläsning - ”Det femte grundläggande behovet”
Habilitering- och rehabilitering i vardagsarbetet
HLR Vuxen
HLR Barn
Mässa Conventum - ”Ett samhälle för alla” 
Föreläsning - ”En pappas perspektiv”
MåBrakväll 
Grillpicknick
After Work 
Assistansens dag
Barnkarneval 
HLR Vuxen + HLR Barn
Kanelbullefika
Skåneaktivitet
Arbetsledarutbildning

16 april
20 april 
21-22 april
26 april
26 april
3-4 maj
10 maj
11 maj 
18 maj
25 maj
2 juni
18 juni
22 september
4 oktober
15 oktober
17-18 november

Södertälje
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Arboga
Malmö
Västerås
Borlänge
Örebro
Arboga
Västerås
Örebro
Skåne
Örebro

A
N

N
O

N
S
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Uthyres: 

Lägenhet för dig med 
funktionsnedsättning
Just nu har vi lediga lägenheter på 
Vivida Assistansboende. Vill du veta mer är 
du välkommen att kontakta Åsa Lamu 
019-555 43 25, asa.lamu@vivida.se

eller läs mer på www.vivida.se



Per-Johans tankar 
Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett 

neurologiskt funktionshinder sedan födseln. 

KRÖNIKA
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TEXT: PER-JOHAN INGBERG

I detta nummer tänkte jag återvända 
till ett av mina stora intressen här i livet, 
MUSIKEN!! 
 
Under min sena barndom och tidiga 
ungdom hade jag en fin och ganska stor 
modelljärnväg som familj och vänner 
hjälpt mig att bygga upp. För en icke 
funktionshindrad kille som närmade sig 
15-årsdagen hade det väl varit naturligt 
att börja snegla på mopeder – ja, för-
modligen mer än bara snegla. Vid den 
här tiden – vi pratar 1973-74 – tog istället 
musikintresset över för mig. Någon stor 
musikinstrumentutövare har jag aldrig va-
rit, så modelljärnvägen byttes snabbt ut 
mot en musikanläggning.
 
Det var så det kom sig att jag – med mina 
föräldrars benägna bistånd - köpte min 
första stereokassettanläggning, en tjusig 
sak på 2X10 watt. Ur denna tjoade bl.a. 
Bertil Bertilsson och ”Fridens Kilowatt & 
Rivaler” som vid sitt val av gruppnamn väl 
hade inspirerats av det betydligt mer kän-
da ”Creedence Clearwater Revival” med 
John Fogerty i spetsen. Men båda dessa 
grupper har sina platser i mitt musikaliska 
hjärta. 

För de läsare som händelsevis inte är så 
bevandrade på den svenska musikscenen 
under tidigt 1970-tal så kan jag berätta att 
”Fridens Kilowatt & Rivaler” var en ”syster-
grupp” till ”Rockfolket”, Båda dessa grupper 
spelade 1950-talsrock och kompade svenska 
rockhjältar som ”Rock-Ragge” och ”Burken” 
(Leif ”Burken” Björklund). ”Hey Baberiba”, 
som jag tror de flesta hört någon gång, blev 
”Burkens” största slagdänga.
 
I mina tidiga barndomsår DANSADE 
Sven-Ingvars in i mitt liv på många singlar och 
EP-skivor. Trots att jag gillade dem skarpt på 
den tiden blev det bara en LP-skiva, sedan tog 
vad man tyckte var ”tuffare” grupper över, 
men jag kan lugna Sven-Erik Magnusson och 
de andra bandmedlemmarna att jag också 
hittat tillbaka till er.
 
Vilka var det då som började konkurrera 
med Sven-Ingvars? Ja, Beatles, Hep Stars och 
Tages i första hand. Att jag gillar Beatles det 
vet de flesta vid det här laget, så jag går vida-
re för att inte köra fast. 
 
Tages och Hep Stars, Hootenanny Singers 
och flera artister hittade jag och fick låna ur 
mina syskons skivsamlingar. Jerry Williams 
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KRÖNIKA

/Per-Johan Ingberg

Per-Johan - krönikör 

fanns naturligtvis också där. De bandmedlem-
mar som för mig och antagligen rätt många, 
har blivit mest kända är: I Tages -Tommy Blom 
och Göran Lagerberg, i Hep Stars - Svenne 
Hedlund och Benny Andersson, i Hootenanny 
Singers -  Björn Ulvaeus och Hansi Schwarz. 
Det är nog inte att ”spoila” om jag redan nu 
avslöjar att vi får anledning att återkomma till 
Hep Stars och Hootenanny Singers.
 
För samtidigt som Hep Stars, Hootenanny 
Singers och Tages var som hetast i sina kar-
riärer 1965-67, dök det upp två flickor på 
”Svensktoppen”- Agnetha Fältskog och An-
ni-Frid Lyngstad som skulle låta tala om sig. 
Och även om dessa två unga damer vid den 
här tiden var nya för den stora publiken, var 
de inga dunungar, båda hade dansbandserfa-
renhet i bagaget.
 
Under senare delen av 1960-talet utveck-
lades ”pojkbandspopen” i mer orkestral rikt-
ning, vilken the Beatles hade stor del i. Men 
detta beredde också marken för artister som 

David Bowie samt rockband i stil med 
Vanilla Fudge, Wizzard och Ekseption. 
Dessa konstellationer ägnade sig åt gräns-
överskridande musik där man gav klassisk 
musik en mer rockig inramning eller blan-
dade dessa musikstilar i nykomponerade 
stycken.
 
Om min fortsatta musikaliska resa ber 
jag att få återkomma till i en senare krö-
nika. 

I mina tidiga barndomsår dansade 
Sven-Ingvars in i mitt liv på många 

sinlgar och EP-skivor. 



LITE AV VARJE
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Här delar vi aktuella händelser, 
roliga tävlingar och mycket mer. 

Gilla oss du också! 

Häng med oss på 
Facebook!

Kom ihåg!
Använd ditt friskvårdsbidrag!

Skicka in dina tidrapporter senast den 5:e varje månad!

Håll utkik på Vividas hemsida för kommande aktiviteter!

Delta i medarbetarundersökningen som kommer i vår!

Assistansens dag
Under Assistansens dag varvar vi spontana dialoger, utställning med föreläsningar. Vi är särskilt 
stolta över att få kunna presentera Bengt Westerberg som en av våra föreläsare. 
Bengt Westerberg, som var folkpartiledare, riksdagsledamot och socialminister fram till mitten 
av 1990-talet, var en av de drivande krafterna till införandet av personlig assistans och i hans 
föreläsning får vi höra något om bakgrunden till insatsen och hans tankar om framtiden för 
den.

En av årets nyheter är en spännande paneldebatt där bland andra Bengt Westerberg, Therese 
Karlberg, som är verksamhetsområdeschef på Försäkringskassans avdelning för funktionsned-
sättning, och Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör för Vårdföretagarna, medverkar. 

Mer information, program och inbjudan hittar du snart på 
Vividas hemsida, och på vår Facebooksida!

Torsdagen den 2 juni 2016 är det återigen dags att fira och uppmärksamma insat-
sen personlig assistans. Vi gör det genom att arrangera Assistansens dag på Vividas 
kontor i Örebro!!

Bengt Westerberg Therese Karlberg  Inga-Kari Fryklund

Välkomna!
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LITE AV VARJE

Vivida vill gratulera alla 
kunder och medarbetare 
som fyller jämnt under 

maj, juni och juli

MAJ

JUNI

JULI

Ja må 
dom leva!

Linda i Handen - 40 år
Jack i Arboga - 10 år

Frida i Oxelösund - 20 år
Maja i Visby - 40 år

Jonas i Borlänge - 30 år

Thomas i Idkerberget - 30 år
Linnea i Trollhättan - 20 år
Rebecca i Norrtälje - 30 år
Emelie i Västerås - 20 år

Heidi i Västerljung - 40 år
Gabriella i Vagnhärad - 30 år

Laila i Lindesberg - 50 år

Adrian i Eskilstuna - 20 år
Arvid i Valdemarsvik - 10 år

Elenore i Hallstahammar - 30 år
Nadine i Norrtälje - 30 år

Tobias i Norrköping - 20 år
Iréne i Vagnhärad - 60 år
Lars i Katrineholm - 60 år

Stort grattis
 

till er!

Vårens öppettider på kontoret 
Maj
Torsdag 5 maj Kristi Himmelsfärd  Stängt
Juni
Måndag 6 juni Nationaldagen   Stängt
Torsdag 23 juni    8.00-14.00
Fredag 24 juni Midsommarafton  Stängt 

När kontoret är stängt kan du vid akuta bemanningsärenden 
ringa vår akuttelefon som har nummer 020-10 30 00.

Övrig tid är kontoret öppet som vanligt mellan 8.00-17.00

Boken Pyssla med mig! 
visar enkla och roliga 
pyssel som inte kräver massor av 
förkunskap, utrustning eller tid. Den uppmuntrar 
till kreativitet, återbruk och framför allt att vuxna och barn skapar 
tillsammans. Det är i samarbetet som magin finns.

Boken innehåller tydliga instruktioner och bilder till 50 projekt, stora 
som små. Skapa slott av kartonger, krukor av mjölkförpackningar eller 
fordon av plastflaskor. Fixa festens kalasigaste godis-sushi eller coo-
laste piñata. Pynta till högtider och piffa till hemmet. Gör exakt som 
i boken eller hitta på eget. Boken innehåller massvis med inspiration, 
tips på bra material och handfasta råd för att lyckas med projekten.

Rekommenderas för pysslare från 5 år och uppåt, långt uppåt!

Pyssla med mig! innehåller 124 sidor fullspäckade med inspiration, 
tydliga instruktioner och härliga bilder. 

Boktips 

- till er som gillar 
att pyssla!



Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag
sedan 2008 med guldlicens sedan 2014 www.vivida.se

Vivida 
Assistans

- Med högre kvalitet!


