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Problemet när det 
dras felaktiga slutsatser

Vår socialminister Åsa Regnér drar slutsatser på beställningsverk där 
slutsatser redan varit klara på förhand, att assistansbranschen består av 
fuskare och vi använder ersättningen till annat än det den är till för. Ni 

har hört argumenten om och om igen. Problemet med dessa slutsatser är 
att de har blivit den etablerade sanningen. 

Socialminister Åsa Regnér fick frågan i riks-
dagen vilka underlag hon haft vid sina beslut 
om personlig assistans av riksdagskvinnan Ce-
cilia Widegren (M). (Se fråga till socialminister 
Åsa Regnér 2016/17:297) Hennes svar var en 
kopia på den retorik vi har hört om och om 
igen. Hon hänvisar till utredning efter utredning 
för att motivera sina slutsatser. Gemensamt för 
dem alla är att det är de privata vinstdrivande 
företagen som är roten till allt ont som hänt 
inom assistansreformen. Vi har incitamentet att 
driva upp timmarna, vi fuskar och vi använder 
ersättningen till annat än det den är till för. Ni 
har hört argumenten många gånger förut.

När ni läser hennes svar bör ni vara medveten 
om att alla de utredningar som hon refererar 
till är beställningsverk, där slutsatsen varit klar 
på förhand. Ingen av dessa utredare har heller 
bemödat sig att gå till botten och skapa sig en 
egen faktabas av hur verkligheten ser ut. I stäl-
let har man använt samma gamla undermåliga 
och åldriga fakta och dragit samma slutsatser 
igen. Problemet har dock blivit dessa utred-
ningars slutsatser nu har blivit den etablerade 
sanningen.

Kontakta oss

Det som är nytt med Åsa Regnérs svar denna 
gång är det som går att läsa mellan raderna. 
Förmodligen var det inte meningen att det 
skulle framgå så tydligt, men det visar på hur 
desperata de är på socialdepartementet. I svaret 
informerar ministern oss om att ett av systemets 
största problem är att det finns ekonomiska 
incitament till att bedriva företag. Detta inci-
tament har gjort att företagen, läs jurister, får 
försäkringskassan att bevilja fler timmar. Inget 
nytt där, men det framkommer också i svaret att 
2005 hade 60% av brukarna kommunen som 
anordnare. 2015 var samma siffra 25%.

Jag tror inte Sveriges socialminister menar att 
Försäkringskassan inte klarar av att fatta rätt 
beslut. De har ju trots allt mängder med exper-
ter och jurister till sitt förfogande. Slutsatsen 
till varför en brukare oftast får fler timmar när 
den väljer en privat anordnare måste då bli att 
den hade för få timmar hos kommunen och att 
denne väljer att byta till ett privat alternativ för 
att få hjälp. Slutsatsen blir också att socialminis-
tern menar att det verkliga problemet är att så 
många valt en privat anordnare. Dessa har en 
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annan lyhördhet till individens behov och en an-
nan servicekänsla som gör att de hjälper till att 
ordna det som inte fungerar. Sen finns det ytter-
ligare ett incitament som ministern utelämnar. 
Privata anordnare ska upprätthålla en viss nivå 
på sin assistans. Det kräver det tillstånd som de 
måste ha för att få bedriva verksamheten. Sam-
ma krav ställs inte på kommunala verksamheter. 
De måste därför oftast söka fler timmar när en 
brukare kommer från kommunen för att goda 
levnadsvillkor ska kunna upprätthållas.

Alla dessa omständigheter utelämnas i mi-
nistern svar. Vi har istället fått reda på vad mi-
nistern egentligen tycker är problemet. När de 
privata anordnarna börjar dominera, används 
rättighetslagstiftningen som den var tänkt att 
användas. I de kommunala verksamheterna är 
kvaliteten mycket lägre, men samtidigt billigare. 
Nu måste ordningen återställas. Åtgärder måste 
vidtas så de privata företagen minskar i antal 
och brukarna återvänder till kommunerna. Helt 
plötsligt blir ”trippelstöten” väldigt logisk.

Först, håll nere ersättningen så assistenter-
na väljer att arbeta inom kommunen där de 
får högre, skattekompenserad, lön. Därefter, 
ta bort ungdomsrabatten, men kompensera 
kommunerna för intäktsbortfallet. Slutligen, 
inför efterskottsbetalning i kombination med 
oerhört rigida byråkratiregler, så kommer det 
att  ta död på de privata företagen. Ordningen 
återställd. Brukarna får de sämre men det blir i 
alla fall billigare. Väldigt logiskt!

Länk: 
Fråga till Socialminister Åsa Regnér

https://www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/?doktyp=frs&-
q=2016%2F17%3A297&p=1

”Jag tror inte Sveriges 
socialminister menar att 
Försäkringskassan inte 
klarar av att fatta rätt 

beslut”
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Min konst
 är outstanding!

Vividanytt är på väg till Trosa, i Södermanland. En otroligt fin dag 
då hösten visar sig från sin allra bästa sida. Färgerna sprakar och 
det är som att åka genom ett sagolandskap. Vi ska besöka konst-

galleriet Konstifikt som drivs av Elisabeth Gester.

I den stora gula villan, nästan mitt i 
Trosa och alldeles intill ån, ligger Galleri-
Konstifikt. Här bor Elisabeth tillsammans 
med sonen Henrik. Elisabeth jobbar som 
personlig assistent till Henrik. Just idag 
när vi besöker dem, är han hemma och 
har ”semester”. Henrik jobbar på daglig 
verksamhet, en djurgård som ligger strax 
utanför Trosa. 
   –Vissa dagar blir det så säger Elisabeth, 
Henrik vill vara hemma, och då får han 
vara hemma helt enkelt. Henrik är en 
charmig man på 38 år, med glimten i 
ögat och som gärna spexar till det lite, 
speciellt när det kommer besök. 

Elisabeths konstintresse började re-
dan vid tidig ålder. Konsten har alltid va-
rit närvarande och hon berättar att hon 
alltid har ritat, målat eller sytt. I 10-årsål-
dern skapade hon sin första tavla i lapp-
teknik, en sorts teknik där man använder 
sig av tyger och garn i olika lager, och 
gav till sin pappa i present. Elisabeth har 
fortfarande kvar tavlan och just lapptek-
niken utvecklades mer och mer under 
åren.  
 
Det var under en nyårsfest i Marbella, 
Spanien,  år 1973 som Elisabeths krea-
tiva sida helt plötsligt fick en betydelse, 
rent företagsmässigt. Elisabeth träffade 
en annan Elisabeth, ett möte som skulle 
leda till en livslång vänskap, och en fö-
retagspartner. Elisabeth nr 2 hade också 

ett stort konstintresse och tillsammans 
startade de en inredningsfirma. De syd-
de gardiner, inredning, skapade bona-
der med mera. Det riktiga startskottet 
kom när de tillsammans skapade en stor 
bonad till en juristbyrå i Marbella,  i en 
speciell lapptäcksteknik. En uppskattad 
bonad som fick stor uppmärksamhet och 
affärerna satte riktig fart.  

Under tiden som Elisabeth och hen-
nes man Sten bodde i Spanien födde 
Elisabeth sina söner Johan och Henrik. 
Henrik föddes med en funktionsnedsätt-
ning och fick gå på särskola. Elisabeth 
berättar att det var en fantastisk skola 
men när Henrik var 14 år tog skolan slut, 
skolan höll inte högre klasser, och Elisa-
beth och Sten fick resa runt för att leta 
efter  en ny skola till Henrik. De upplevde 
dock att de skolor de besökte som var  
till för funktionshindrade, bara var en 
förvaringsplats för dessa elever. Tankar-
na om att titta efter en skola i Sverige 
började, och via kontakter fick de tag på 
en särskola nära Trosa, Ekgården i Vagn-
härad. Här var, och är, skolans motto ”Vi 
tar hand om var människas möjligheter 
– vi ser inte begränsningar utan möjlig-
heter”, vilket Elisabeth fastade för. Så 
Elisabeth och Sten packade sina väskor 
och flyttade hem till Sverige igen, efter 
23 år i Spanien. 

När Elisabeth och hennes familj flytta-

ELISABETH 
AHLMARK GESTER

ÅLDER: 71 år
GÖR: Konstnär
BOR: Trosa
FAMILJ: Sönerna Johan 
och Henrik 
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de hem till Sverige var det en vän som 
sa till henne 
   – Du måste verkligen öppna ett 
galleri för dina tavlor! Och det gjor-
de hon, lagom till julen 1993 slog 
Elisabeth upp dörrarna till sitt Galle-
ri, ”Galleri konstifikt”. Ett år senare, 
1994 hände något som skulle komma 
att ha en stor betydelse för Elisabeths 
konst. En dag när hon hade haft sitt 
galleri öppet hela dagen och tiden 
närmade sig för stängning, kom det 
in ett par besökare. De gick runt och 
tittade och tittade på Elisabeths tav-
lor i godan ro, tillslut tänkte Elisabeht 
att ”ska de aldrig gå någon gång”. 
Men då frågade kvinnan i sällskapet: 
   -Får jag röra dina tavlor? Är det 
ok?” Frågan fick Elisabeth att hajja till 
lite men svarade att, självklart får du 
göra det, så länge du inte har glass, 
ketchup, senap mm på fingrarna”. 
Kvinnan började känna på tavlorna 
och ställde samtidigt frågor till man-
nen i sällskapet. 
    -Är det här himmel? Är det här ste-
nar?” Och mannen svarade, ja det är 
himmel.. ja det är stenar.. Då förstod 
Elisabeth att kvinnan i sällskapet var 
synskadad! 
   - Alla tror att vi synskadade vill bo 

i en lägenhet med vita väggar, bara 
för att vi inte kan se, eller uppleva 
konst. Men så är det ju inte, alla 
vill uppleva konst och bara för att 
man inte kan se med sina ögon så 
kan man uppleva konst genom hän-
derna!” Det visade sig att kvinnan 
jobbade på Synskadades Riksför-
bund och i och med deras besök, så 
inleddes ett långt samarbete under 
flera år med förbundet. Elisabeth 
fick leverera tavlor till avgångselever 
varje år. 

Mina konstverk är ”outstanding” 
säger Elisabeth med ett skratt och 
det stämmer verkligen, tavlorna är 
tredimensionella och de är verkligen 
fantastiska, och du får känna på alla 
tavlor. Jag frågar Elisabeth var hon 
får sin inspiration ifrån, och hon be-
rättar att den kommer från allt, när 
som helst och hur som helst.  Havet, 
naturen och stranden är stora inspi-
rationskällor. På väggarna hänger 
motiv på fioler, stränder, träd, hus 
och frukter. Ateljen, och skapar-
verkstaden är fylld av garn, drivved, 
tyger, allt du kan tänka dig för att 
kunna skapa. Elisabets konst ligger 
verkligen i betraktarens ögon, och 

5 - 2016 - VIVIDANYTT  7

händer. 

Besöket närmar sig sitt slut och att 
Julen närmar sig, kommer upp som  
ett samtalsämne innan vi går. Så fort vi 
nämner julen och ordet tomte, så lyser 
Henrik upp och gör glada tillrop. Elisa-
beth berättar att julen är Henriks favo-
rithögtid och de måste ha tomte, det 
är bara så, annars kan de lika gärna 
strunta i att fira jul över huvud taget. 

Vividanytt åker hemåt alldeles varma 
i hjärtat över Elisabeths historia och 
gästfrihet, i det stora gula huset i Tro-
sa.

Vill du besöka Galleri Konstifikt, 
så besök gärna http://gallerikonsti-
fikt.blogspot.se för att se öppetti-
der med mera. 



ÅTERBLICK - 2016

Vividas återblick - 2016
2016 går mot sitt slut, och för Vividas del har det gångna året varit fantastiskt. 

Tillsammans har vi, medarbetare, kunder och anhöriga, fått träffas vid ett flertal tillfällen 
och vi ser tillbaka på en lång rad av härliga aktiviteter och möten med alla oss som tillsam-

mans utgör Vivida. I skrivande stund planerar vi för ett minst lika innehållsrikt 2017.

Har du förslag på aktiviteter som du vill att Vivida ska arrangera? 
Hör gärna av dig till asa.lamu@vivida.se

Här visar vi ett axplock från vad som har hänt under året!  
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Måbra kvällar 

Semmelfika
Många semlor åts 
upp när vi bjöd in till 
Semmelfika! 

Vi ordnade Måbrakvällar i 
Trosa, Västerås och Örebro. 



ÅTERBLICK - 2016
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Besök av Svenskt näringsliv

Kanelbullensdag

Assistansens dag

I september fick vi besök av Svenskt 
Näringliv. 

Kanelbullensdag firade vi 
i oktober. Många kunder 
och assistenter kom och åt 
bullar tillsammans med oss.

Många besökte vårt målarrum un-
der Assistansens dag!

Bengt Westerberg, Inga-Kari Fryklund och Therese Karlberg 
höll en spännande paneldebatt på Assistansens dag. 
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KRÖNIKA

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

neurologiskt funktionshinder sedan födseln. 

TEXT: PER-JOHAN INGBERG

Då var man hux-flux framme vid Vividanytts 
julnummer igen! Vet inte om ni kära läsare har 
samma känsla som undertecknad, men jag 
tycker att året 2016 gått väldigt fort. När Vi-
vida Assistans AB bad mig att börja tänka på 
innehållet i min krönika i samband med julen 
känns det inte som jag just nu har så mycket 
att tillföra denna – i och för sig mycket om-
susade högtid. Många människor älskar den, 
andra – däribland jag – har ett mera kluvet för-
hållande till denna tid på året. 
Därför tar jag mig friheten att vända på per-
spektivet och uppehålla mig vid ett betydelse-
fullt sommarminne i mitt liv.

Med ett raskt hopp förflyttar vi oss till bör-
jan av 1970-talet. Då tillbringade familjen 
somrarna i Marstrand, samt närliggande öar 
i Bohusläns skärgård. En av de mysiga vanor 
som utvecklades under dessa somrar, var att 
hela – eller delar av familjen – gick ner till ham-
nen fina kvällar för att se vilka båtar som hade 
kommit in under dagen och vilka som eventu-
ellt lämnat. Det hände ju också att man träffa-
de grannar som var ute i samma ärende, eller 
bekanta som tagit sig till Marstrand per båt. 

Att gå förbi yrkesfiskarnas försäljning var ju 
också en självklarhet. Inte sällan ville vi ha något 
gott till kvällen.
 
En av dessa kvällar när pappa och jag hade 
gett oss ut på egen hand, kom han med det 
”revolutionerande” förslaget: vi skulle ta en an-
nan route för att få se lite andra delar av ön. 
Pappa gillade utmaningar så han tänkte skjutsa 
mig runt Marstrandsön, vilket inte är så enkelt 
som det låter om man sitter i rullstol. Men det 
är klart att en tonåring – som jag var då – inte 
kan banga för en sådan utmaning. Varken far 
eller jag visste väl hur det skulle gå att genom-
föra detta lilla kvällsprojekt, men kom överens 
om att vi går så långt det går… Och visst var det 
tidvis skumpigt för mig, samt svettigt för pappa, 
men samtidigt roligt och lite äventyrligt!

Så här över fyrtio år senare är det omöjligt att 
minnas hur långt vi kom på egen hand, men 
ungefär halva sträckan gissar jag innan vi insåg 
att vår expedition nog var oss övermäktig. Men 
just som vi sa att det fick var nog för den kvällen 
och gjorde oss beredda på att återvända, hände 
något livsavgörande…



KRÖNIKA

5 - 2016 - VIVIDANYTT  11

En man, ungefär i pappas ålder – dvs. runt det 
gyllene femtiotalet – kom gående med sina två 
söner – runt de tjugo – åt motsatt håll. De blev 
uppenbarligen så fascinerade av vårt lilla före-
tag, att de inte bara hejade i förbifarten, utan 
stannade och började prata. Trots att far och sö-
ner var på väg åt andra hållet tyckte fadern hos 
de mötande, att det var synd att pappa och jag 
skulle behöva ge upp. De vände och följde med 
oss resten av vägen. Lyfte och drog i rullstolen 
där så behövdes. Riktigt vad vi pratade om på 
vägen minns jag väl inte, men det var antagli-
gen yrken, semestrar och båtliv. 

Efter väl genomförd vandring stod vi och pra-
tade en lång stund, varvid pappan i den andra 
familjen ville byta adress med mig – det här 
förstår ni ungdomar – utspelade sig långt före 
e-mail, internet och Facebooks dagar. Vi bytte 
adresser där och då, sedan hade vi säkert brev-
kontakt i bortåt tjugo år. En brevkontakt som 
innehållit vanliga brev, inspelade ljudkassetter 
m.m. Men vi fick aldrig möjligheten att återses 
personligen. 

Men Georg – som han hette måste ha haft 
någon form av arbete inom tryckeribranschen, 
för många år efter vårt möte där på Marstrands 
klippor, så skickade jag honom – som en vängå-

va – en av mina uppsatser från Örebro högskola 
– som det hette på den tiden. En tid senare kom 
det ett väl fodrat kuvert i posten. När jag senare 
på dagen öppnade det visade det sig att det var 
min uppsats som kom i retur. 

Inte för att Georg inte ville ha uppsatsen, utan 
ville visa sin uppskattning av gåvan genom att 
låta binda in den i läderpärmar. Han fick natur-
ligtvis omgående ett nytt eget exemplar av det 
jag åstadkommit! 

Vad vårt korta möte – på kanske någon tim-
ma, åstadkom för framtiden är vad jag skulle vil-
ja kalla ”En oväntad vänskap”, för att citera den 
franska dramakomedin med samma namn…
Med dessa ord önskar jag alla läsare av ”Tankar-
na”, God Jul & Gott nytt år 2017. Väl mött på 
det nya året hoppas jag!

/Per-Johan Ingberg



ANHÖRIGFORUM 2016
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Vividas Anhörigforum 2016
Sedan några år tillbaka arbetar Vivida med anhörigarbete. Vi tycker det är vik-
tigt att som anordnare stötta och ta intryck av våra kunders anhöriga. En av de 

aktiviteter vi anordnar är ett anhörigforum, där våra anhöriga får träffas, utbyta 
erfarenheter och utvecklas. Den 14-15 oktober var det dags för årets upplaga på 

Sundbyholms slott, utanför Eskilstuna. Många deltagare fanns på plats för att 
under två dagar utvecklas i sina roller och utbyta erfarenheter. 

Vad pratades det om under 
dagen?
Samtalsämnena är många på Vi-
vidas anhörigforum, och erfaren-
hetsutbyte står i centrum.
Under förmiddagen diskuterades 
bemanningsprocessen och Han-
na Gullberg och Emma Svanberg 
från Vivida, presenterade den nya 
organisationen på assistansav-
delningen kring rekrytering och 
bemanning. Deltagarna fick möj-
lighet diskutera nya tankar och 
idéer om hur och var man ska 
hitta personal.  Det diskuterades 
om utmaningen att hitta per-
sonal snabbt och i vilka kanaler 
man kan annonsera och hitta bra 

kandidater. 
Vividas kärnvärden diskuterades 
också, vad orden betyder, vad 
de innebär och hur de används i 
det dagliga arbete som personlig 
assistent. Några frågor: ”Om jag 
skulle behöva personlig assistans, 
vad skulle vara viktigt för mig och 
hur skulle jag känna mig respekte-
rad och ha kvar min integritet och 
känna mig delaktig i samhället?” 
”Vad krävs för att jag ska känna 
mig trygg som anhörig, med de 
personliga assistenter som jobbar 
hos min anhörig som har behov 
av personlig assistans?” Också en 
oerhört viktig fråga. 
Utöver detta hann deltagarna 

även med att äta god mat, få lite 
vardagslyx samt skapa nya bekant-
skaper. Deltagarna var eniga om att 
de fick mycket ny inspiration och 
det var mycket uppskattat att ha 
fått ”fly” vardagen för en stund. 

Stort tack till alla deltagare för ert 
engagemang under utbildningen 
och på återseende! 

Du vet väl om att Vivida har en 
sluten diskussionsgrupp enbart 
för anhöriga på Facebook. Hör 
av dig till Vivida så kan vi lägga 
till dig som deltagare, om du vill 
vara med i den. 

Daniel Helmersson höll i en 
föreläsning om sin levnads-
historia, om hur det är att 
leva med personlig assistans, 
hur det är att ha en anhörig 
som assistent, då Daniels 
bror är en av hans personliga 
assistenter. 
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DU GÖR SKILLNAD

De senaste åren har vård och omsorgs-
sektorn , som du säkert märkt, fått ut-
stå mycket skriverier i medierna. En del 
är så klart sanningsenligt, men mycket 
är också myter. Kanske har du själv fått 
utstå kommentarer när du berättat om 
ditt arbete?

Vårdföretagarna driver just nu uppropet 
”Vi gör skillnad” och så här beskriver 
de varför det finns ett upprop: 

”Många är oroliga, alltifrån företagare 
och medarbetare till omsorgstagare och 
patienter. Det finns både fördomar och 
okunskap kring privat driven vård och 
omsorg, och politiker hotar att lägga 
krokben för hela vår bransch. 

Det var faktiskt inte bättre förr. 
En återgång till vård enbart i offentlig 
regi - som är den stora konsekvensen 
av ett vinstförbud - är också ohållbar 
när Sverige står inför stora utmaningar 
med en åldrande befolkning. Vinster 
behövs för att verksamheterna ska ut-
vecklas, nya företag ska startas, och fler 
medarbetare ska kunna erbjudas jobb i 
välfärdsföretagen.” 

Kom ihåg, 
Du gör skillnad! 

Ditt arbete är viktigt - 
Du gör skillnad!  

Som anställd hos Vivida är du en del 
av den moderna välfärden. Du är en av  
160 000 medarbetare på 12 000 privat 
drivna vård- och omsorgsföretag. Var-
je dag bidrar vi tillsammans  till högre 
kvalitet, ökad tillgänglighet och större 
mångfald.

Du gör med ditt arbete skillnad!
Så prata med din omgivning, hjälp 
oss att inte låta mediernas bild av vår 
bransch bli allmänhetens uppfattning. 
På www.vigorskillnad.se hittar du mas-
sor med bra material. Du hittar myt-
kalendern, som slår hål på myter om 
exempelvis vår verksamhet, presenta-
tioner av olika verksamheter och svaret 
på den stora frågan, vägde Carema 
egentligen blöjorna?
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En kväll i oktober kom Robert Sandström till Vivida och höll 
föreläsningen ”En pappas perspektiv”. 

Under en timme fick vi följa med på Roberts resa i livets berg- 
och dalbana som inleddes år 2006, då sonen Jack föddes med 
en funktionsnedsättning. Mitt i allt kaos som följde glömde 
Robert bort sig själv och drabbades av utmattningssyndrom. 
Han berättade om sorg, utanförskap och hur hans liv fick en ny 
mening – allt utifrån en pappas perspektiv. 

Tack alla ni som kom och lyssnade och tack Robert för att du 
kom och föreläste för oss!

Tusen Tack!

Tack till alla våra medarbetare för att 
ni godkänner era tidrapporter i tid 
och även till våra kunder som skickar 
in sina FK-räkningar i tid! 



NYA MEDARBETARE KONTORET
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Rekryterings- och bemanningsansvarig
Tina Nordenlycka är en av våra nya medarbetare på kontoret. Hon 
jobbar tillsammans med Emmie med bemanning och rekrytering. 
Tina har tidigare jobbat på Gina Tricot som butikschef och på Söder-
berg&Partners som försäkringsförmedlingsassistent. Hon gillar att åka 
motorcykel, resa, träna och vara med sin familj. 

Assistanschef
Emma Svanberg är en av våra nya assistanschefer. Emma är utbildad 
personalvetare och kommer direkt från en tjänst på Arbetsförmed-
lingen. Tidigare har hon jobbat som grafisk designer och den kreativa 
sidan får hon numera utlopp för i hemmet, Emma gillar heminredning. 
Att umgås med familj, vänner och träna tillhör också fritidssysselsätt-
ningarna. 

Assistanschef
Helena Rodin har också nyss börjat som assistanschef hos oss. De se-
naste tretton åren har Helena i någon form arbetat med personer som 
har en funktionsnedsättning. Bland annat som verksamhetschef på 
en gruppbostad för personer med förvärvade hjärnskador, samt på ett 
boende/daglig verksamhet för personer med psykosdiagnoser. Helena 
är 37 år, bor i Örebro med sin man och två döttrar på sju och snart tio 
år. Gillar att ha en aktiv fritid kombinerat med slappartid i soffan. När 
väder och vind tillåter är hon ute i skogen och cyklar mountainbike 
eller tar gruppass på något lokalt gym. I soffan tittar hon gärna på en 
svensk film/serie eller läser böcker. 

Assistanschef
Omer Danielsson Mahmic kommer närmast från Arbetsförmedlingen 
där han arbetade som handläggare. Han arbetade främst med ung-
domar. Utöver det arbetade han tidigare som handledare, utesäljare, 
jobbcoach och drev 2 egna företag under en kortare period m.m.  
Omer är utbildad hälsoutvecklare. På fritiden umgås han mest med 
familjen som består av hustru och tre barn. Olika aktiviteter som är 
kopplade till barnen är en vanlig del av vardagen. Han tränar en hel del 
och gillar att ta raska promenader. Utöver det skriver han en bok om 
personlig utveckling och drömmen är att bli ”årets föreläsare” längre 
framöver. Omer spelar lite gitarr och älskar att titta på och prata om 
fotboll och sportbilar. 

Rekryterings- och bemanningsansvarig
Emmie Georgsson jobbar också på bemanning och rekryteringssidan 
på assistansavdelningen. Emmie är utbildad personalvetare och har en 
tidigare bakgrund inom Örebro kommun där hon arbetade på match-
ning.nu, där hon hjälpte unga vuxna ut i praktik och arbete. Hon har 
även haft ansvar för Örebros gymnasieungdomar och sett till att de fått 
feriepraktik på somrarna. På fritiden gillar Emmie att träna, resa, bjuda 
på middagar eller bara ha en lugn stund i soffan. Choklad och popcorn 
är obligatoriska snacks. 

Nya medarbetare på Vividas kontor! 

Omer

Helena

Emma

Emmie

Tina
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Fyll på med rätt bränsle
Ät sunt och varierat och glöm inte att fylla 
på med frukt och grönsaker.

Tänk tvärtom
”Vi är vad vi tänker” brukar man kunna 
höra. Försök att vända på tankarna och 
fundera på vad som gör dig pigg i stället 
för att leta efter trötthetstecken. 

Tanka D-vitamin
D-vitaminet vi bygger upp på sommaren 
räcker en bit in på vintern – därefter måste 
man fylla på det via kosten. Fet fisk, vissa 
mejeriprodukter och extra D-vitamin kan 
göra underverk! 

Prova ett naturmedel
 Ginseng, rysk rot och rosenrot är några 
naturmedel som tillskrivits uppiggande 
effekter.

Rör på dig
 Fysisk aktivitet är utmattande för stun-
den, men uppiggande i längden. Ta en 
paus och gå ut i friska luften. En rask 
promenad hjälper dig att ladda om och 
behålla fokus.

Vila aktivt… 
Vila kan vara mer än att ligga ner och 
småslumra. Få lite omväxling och testa 
att ägna dig åt en hobby, städa, gå ut 
kravlöst i skog och mark etc.

1
2
3

4
5

6
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Trotsa tröttheten i vinter 
– det kan vara lättare än 
du tror! 

Artikeln ”Trotsa tröttheten i vinter – 12 vägar till 
mer ork” är hämtad från tidningen MåBra och 
finns att läsa i sin helhet på www.måbra.com.

…eller passivt
Ibland kan man behöva bara ligga på rygg. 
En perfekt powernap bör vara 10-20 minu-
ter lång för att inte störa nattsömnen.

Gå hem!
Jobba när du ska jobba och var ledig på 
riktigt när du är ledig. Ta inte med dig 
jobbet hem!

Se rött
Tänk rött i kläder, inredning och annat om 
du vill känna dig piggare. Rött gör oss mer 
uppmärksamma och vakna och kan t o m 
öka aptiten i kroppen.

Lär dig avslappning
Lär dig avslappningstekniker för att få 
ordentlig vila. Och ge inte upp förrän 
du hittat en som fungerar.

Sniffa på citron
Citrondoft stimulerar och lyfter humöret.

Och sist men inte minst, 
ha kul!
Ett gott skratt sätter fart på kroppen, 
reducerar stress, får hjärtat att klappa 
lite fortare och höjer energinivån. 

Stressläkaren Clas Malmström guidar till pigg-knepen som 
verkligen fungerar.

7
8
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Öppettider på Vividas kontor
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

23 december
24-26 december
30 december
31 december
1 januari
5 januari
6 januari

8.00-12.00
stängt

8.00-12.00
stängt
stängt

8.00-12.00
stängt

1. 3.

3. 3. 3.

4.

5. 6.

     4 portioner

    100 g vit choklad
    1.5 dl vispgrädde
    1 dl crème fraiche
    1 msk strösocker
    1 dl frysta, tinade blåbär
    1 ask amerikanska blåbär (125g) 
    2 kakor, t ex havrekakor

      Källa: www.coop.se

 Gör så här

Smält chokladen i vattenbad. Vispa grädden och vänd 
ner choklad, crème fraiche och socker i grädden. Mosa 
de tinade blåbären och varva dem med moussen i en 
spritspåse.
    
Lägg ett par amerikanska blåbär i botten på fyra por-
tionsglas eller skålar och fyll upp med chokladmousse. 
Låt moussen stelna i kylskåp cirka 1 timme.
   
Toppa med de resterande amerikanska blåbären och 
en bit kaka vid servering.

Vit chokladmousse med blueberry swirl

Mums till nyår!
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LITE AV VARJE

Vivida vill gratulera alla 
kunder och medarbetare 
som fyller jämnt under 
oktober och november.

DECEMBER 

JANUARI

Ja må 
dom leva!

Anton i Malmö - 20 år
Dorota i Huddinge - 40 år

Malin i Örnsköldsvik - 20 år
Agnieszka i Borås - 30 år
Kjell i Örnsköldsvik - 50 år

Alice i Skultuna - 10 år

Kawa i Västerås - 50 år
Hagop i Västerås - 30 år
Peter i Borlänge - 50 år
Lisbeth i Örebro - 70 år
Kristina i Örebro - 70 år

Per i Örebro - 50 år
Jill i Norrköping - 60 år
Anita i Virsbo - 50 år

Stort grattis 

till er!

Du vet väl att.....
... du som assistent får ett
assistent-id från Vivida? 

Som assistent får du ett 
Assistent-id som visar att du 
är personlig assistent hos oss. 
Kortet gör att du oftast kan följa 
med din kund gratis på aktivite-
ter såsom bad, sportevenemang 
med mera. Kontakta din assis-
tanschef för mer information.

Glöm inte att släcka
ljusen i helgerna!

Kom ihåg ledorden:
Rädda - Larma - Släck - Utrym

Titta gärna på Brandskydds-
föreningens film på 

www.brandskyddsforeningen.se

Här kommer ett enkelt och billigt pysseltips som passar alldeles 
utmärkt till jul- & nyårsfirandet. Man behöver inte vara varken stadig 
på hand eller någon konstnär för att måla små prickar på glas men 
effekten blir proffsig och glittrande. Glasen är enkla Ikea-glas som 
dekorerats med guld- och silverfärgade konturpennor som är speci-
ellt anpassade för detta underlag. 

När du målar på glas eller 
porslin så är det viktigt att 
underlaget är helt rent för 
att det ska fästa ordentligt. 
Vi rekommenderar en 
ordentlig diskning (även 
om glaset är nytt) eller 
att torka av ytan med 
handsprit. Sedan är det 
bara att börja rita. Om du 
vill att glaset ska tåla disk 
så härdar du det i ugnen 
i 90 minuter i 160°C.

Lycka till!

källa: 
www.makeandrcreate.se

Släck ljusen! 

Enkla konfettiglas!



Vi vill önska er ett riktigt Gott nytt år!

www.vivida.se


