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Förutsättningarna
för assistans har
förändrats
En mamma till en av våra kunder sa till mig här om veckan att hon tycker
det är tråkigt att Vivida har blivit så stelt med så många regler. Det var
bättre förr, tyckte hon, när Vivida var smidigt och kunde anpassa assistansen efter vad som behövdes för goda levnadsvillkor. Men vad är det som
förändrats sedan dess? Hur kan vi hantera dessa förändringar?

”Det var bättre förr”
Mamman jag talade med gav
som exempel att hon i dag inte
får arbeta mer än 40 timmar
per vecka, men inte ens det
kan hon idag göra eftersom
jouren tar mycket av timmarna. I verkligheten kan hon inte
skriva upp mer än 30 timmar i
veckan. Resten av timmarna är
outnyttjade eftersom hennes
barn inte klarar av det stora
antalet assistenter som skulle
behövas för ett sådant schema. Samtalet gick vidare och
hon framförde igen att det var
bättre förr. Nuförtiden är det
så mycket kontroller, tyckte
hon. Hur kunde Vivida bli så
här? Så var ni ju inte när jag
träffade dig för första gången

för åtta år sedan.
Mamman har rätt. De senaste
åren har Vivida blivit mer byråkratiskt och mer stelt. Vi kan inte
skapa flexibla lösningar som vi
kunde innan och arbetstidsbegränsningen är bara en punkt på
en lång lista med försämringar
som kommit till. Men varför har
det blivit så? Orsakerna är många,
men det finns en genomgående
röd tråd.
Åtgärder för ökad kontroll
Få har väl missat den fuskdebatt som förekommit i media de
senaste åren, där myndigheter
och politiker tävlar om att framstå
som slagkraftiga i kampen mot
fusk och överutnyttjande. Ingen

av dem tänker på konsekvenserna. För konsekvenser har det
blivit. Den röda tråden är just
detta. Myndigheter och politiker
kräver i mycket större utsträckning att anordnaren har kontroll
på den assistansberättigades
liv. Hur assistansen utförs och
av vem. Listan över alla måsten
kan göras lång. Gemensamt för
dem alla är att de har väldigt
lite med assistansens kvalitet
att göra, men desto mer med
kontroll. Försäkringskassan har
dessutom de senaste åren blivit
mer och mer inskränkt i hur en
assistanstimme får användas. Det
innebär att vissa anordnare får
allt svårare att skapa bra assistans
för sina kunder. Jag säger vissa,
då kontrollen av efterlevnaden
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Vivida har som vision att
vara ett av Sveriges
ledande företag inom
assistansanordning.

av alla nya regler är för tillfället
dålig, till och med obefintlig.
Med några få undantag påverkas
bara de anordnare, och därmed
de kunder som anlitat dem, som
väljer att följa regelverket.
Hur hanterar vi gemensamt
allt hårdare regelverk?
Vivida har som vision att vara
ett av Sveriges ledande företag
inom assistansanordning. Det
kan tyckas att det är en väldigt
hög ambition och det kanske det
är. Saken är dock att om vi ska
leva upp till en så hög ambition
måste vi naturligtvis leva efter de
regelverk som finns. Och det vill
vi, men hur gör vi det utan att
uppfattas som byråkratiska och
stelbenta? Det är där vi brustit.

När regel efter regel måste efterlevas på bekostnad av saker som
fungerade tidigare är det inte lätt
att förklara eller motivera varför.
Helt klart har vi brustit här och
jag är den första att hålla med
om det. Frågan vi brottas med är
hur vi ska ändra på detta? Hur
förklarar vi varför en massa regler
måste finnas på ett sätt som
alla inblandade kan förstå och
acceptera även om vi inte tycker
om dem? Hur minimerar vi reglernas påverkan på våra kunders
och assistenters vardag utan att
bryta mot dem? Hur skapar vi
en acceptans för att den reform
som skapades för tjugo år sedan
i praktiken har försvunnit och
ersatts av den nya reformen med
sitt betydligt hårdare regelverk,

är något vi måste leva med? Frågorna är många och vi har inga
svar mer än att vi måste bli bättre på att nå ut till er, samtidigt
som vi måste försöka motverka
all byråkratisering av Vivida.
Därför vill jag sträcka ut handen till all Vividas kunder och
assistenter. Hjälp mig att hitta en
framkomlig väg. Hur ska vi samarbeta för att upprätthålla både
regelverk och kvalitet i assistansen? E-posta, ring eller bara kom
förbi. Ni är hjärtligt välkomna!

Fredric Käll, VD Vivida Assistans
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Johan - Den unika

solstrålen

Hur tacklar man en diger samling diagnoser, sjukhusbesök och tjafs med myndigheter? Hur orkar man fortsätta livet när det inte alls blir som man har tänkt sig? Det
här är berättelsen om familjen Elfström-Krantz som fick
den unika sonen Johan, en autistisk kille som nu hunnit
fylla 16 år. Som kan vara en riktig solstråle men också
vara precis tvärtom.
TEXT: MALIN BRAUER

JOHAN - DEN UNIKA SOLSTRÅLEN

Jag kände på mig när jag
väntade Johan, att något
inte stämde.
Ulrica

Johan
”Den unika solstrålen”

Hur går det ihop?
Det är en alldeles fantastisk
oktoberdag. Luften är hög och
klar, solen skiner och träden har
färgats i de mest makalösa höstfärger. Jag befinner mig i det lilla
samhället Ljusne, strax söder om
Söderhamn. En liten kuststad i
Hälsingland där Ljusnan rinner ut
i Bottenhavet. En otroligt vacker
ort med stora trähus fyllda av
snickarglädje. Ljusne var en gång
i tiden var ett livligt brukssamhälle
med sågverk och kättingfabrik.
Idag är den en mer stillsam liten
ort, ett pendlarsamhälle där de
allra flesta varje dag tar bilen till
Söderhamn för att arbeta. De
stora industrierna har kraftigt
reducerats och stora delar av
samhället har rivits, husen stod ju
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ändå tomma. Idag ska jag träffa
familjen Elfström- Krantz. I den
ingår sonen Johan, han är autistisk
och på pappret ser familjens situation milt sagt tuff ut. Ändå har de
en välbesökt facebooksida som beskriver deras liv, och den är fylld till
bredden av kärlek, glädje och livets
höjdpunkter. Den stora frågan jag
bär med mig inför intervjun är hur
det går ihop?
En unik kille
I ett litet trähus alldeles intill ett
friluftsområde i Ljusne bor familjen
Elfström-Krantz, mamma Ulrika
och pappa Micke tillsammans
med två barn och två katter. Till
familjen hör också ytterligare
3 barn, men de är sedan länge
utflyttade. När jag ringer på dörren

till familjens hus som ligger strax
bredvid ett litet skogsparti, möts
jag av Ulrika, och jag känner mig
med ens väldigt välkommen.
På bordet i deras varma kök
finns mängder av fikabröd. Det
är ett sånt där tillfälle där det
känns som om man alltid känt
varandra. Och vårt samtal blir
just ett samtal, och inte alls den
regelrätta intervjusituation som
det så lätt kan bli. Idag är jag
här för att prata om, och träffa
deras son Johan. En sextonårig
kille, unik på många sätt och
helt fantastisk.
”Något var fel”
- De säger att han fick sin
skada mellan vecka 15-17, och
jag kände det på mig när jag

JOHAN - DEN UNIKA SOLSTRÅLEN
väntade Johan, att något inte
stämde, börjar Ulrika. Under hela
graviditeten värkte magen, och
i vecka 13 fick hon en blödning.
Det konstaterades att hon hade
två fostersäckar varav den ena
inte överlevt. Förmodligen hade
hon väntat tvillingar. Ulrika blev
sjukskriven hela graviditeten, hon
kunde inte jobba på grund av de
kraftiga sammandragningar hon
hela tiden upplevde. Den 17 mars
1999 föddes Johan.
– När barnen kommit ut brukar
man ju lägga dem till bröstet, för
att de ska börja amma. Men Johan bara låg där. Han hade stora
öron och överskottshud i pannan
så han såg lite ut som ET, han var
verkligen jättesöt, berättar Ulrika.

Efter tre månader fick det vara
nog och de hamnade på sjukhus.
Johan var kraftigt undernärd
och svarade inte på någon yttre
stimuli alls. Han var helt borta.
Under vistelsen fick de träffa en
läkare från Karolinska sjukhuset.
”Vi tror att Johan är autistisk” var
det utlåtande han gav. Ulrika fick
en chock.
– Jag sa bara ”Bra, då tar ni
hand om honom” och så drog
jag. Två veckor var jag borta och
struntade i allt. Sedan hämtade
jag mig, åkte till biblioteket och
lånade massor av böcker. Jag åkte
tillbaka till sjukhuset, lärde mig att
sätta en nässond så att han skulle
kunna få mat och sedan åkte vi
hem till vårt nya liv, säger hon.

Kraftigt undernärd
Men hon förstod att något inte
stod rätt till. I tre månader försökte hon på alla möjliga sätt att få
Johan att äta, men misslyckades.
– Det var som att tvångsmata
honom, han hade ju ingen sugreflex, berättar Ulrika.

Johan fick diagnosen autism
När Johan var ett år gammal fick
de diagnosen, han var autistisk.
– Läkarna sa att han aldrig skulle
kunna gå, aldrig prata. Läkarkåren sa rakt ut att ”Ni kommer få
det jättejobbigt” berättar Ulrika
samlat. Att livet med Johan har

varit, och är speciellt råder det
ingen tvekan om. Sjukhusvistelser,
operationer och undersökningar
är en vanligt förkommande del
av familjens liv. Antalet gånger
Johan varit sövd går inte längre att
räkna, men det är en bra bit över
hundra gånger.
– Vi firade Johans 1-, 2-, och
3-årsdag på sjukhus, berättar
Ulrika.
Alla diagnoser fyller en
funktion
Alla sjukhusbesök har resulterat
i en hel rad olika diagnoser som
påverkar hur Johan fungerar, men
diagnoserna fyller ett gott syfte.
– De hjälper oss att förstå hur Johan fungerar, och det hjälper oss
att förstå varför han agerar som
han gör i vissa situationer. Med en
rätt ställd diagnos kan Johan få
rätt medicinering vilket underlättar
hans liv, säger Micke.
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Familjen flyttade för att
slippa bråka mer
Men det är inte bara alla
sjukhusvistelser som komplicerat deras liv, utan också alla
kontakter med myndigheter.
– Det har varit ständiga tjafs
och bråk, berättar Ulrika. Första
delen av Johans liv bodde de
i Hofors, men kontakten med
kommunen var så bristfällig att
familjen tillslut valde att flytta
därifrån, och man hamnade
då i Ljusne. Fram till Johan var
11 år gammal skötte familjen
allt, utan avlastning. Ulrika fick
vårdnadsbidrag, men blev aldrig
informerad om de möjligheter
som fanns gällande assistans.
Fick assistans av en slump
- Vi blev varse om assistans
av en slump, berättar Micke. I
kontakten med en jurist föll bitarna på plats, han var solklart
berättigad till assistans.
– Under hembesöket med Försäkringskassan var Johan helt i
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upplösningstillstånd och var på sitt
allra värsta humör, han slogs och
var oerhört frustrerad. Det var nog
bra, för då fick de se hur vi hade
det, berättar Ulrika.

När tjejerna kommer är det
bara dom som gäller.
Assistansen ger familjen den
avlastning de behöver.
”Johan älskar sina tjejer”
Juristen Nancy (som nu arbetar
hos Vivida, reds. anm.) fanns med
vid besöket och hon ställde alla de
rätta frågorna om föräldraansvaret
och det bidrog verkligen till att vi
fick rätt beslut. Nu har familjen
haft assistans i närmare 5 år och
det fungerar verkligen bra. – Johan
älskar sina tjejer, berättar Micke.
Han är såklart mammig och pappig,

men när tjejerna kommer så är det
bara dom som gäller, säger Ulrika.
Assistansen ger familjen den avlastning de behöver, så att de kan ägna
sig åt sina andra barn också. Och åt
varandra, skogspromenader, musik
och hockey ger energi likaså resor,
till vilka vi återkommer.
Har en fantastisk energi
Efter en dryg timmes samtal med
Micke och Ulrika stannar en bil
utanför dörren till familjens hus. Ut
ur bilen kliver en solstråle. Dagen
till ära i en tuff jeansjacka och
svart- och rödrutig flanellskjorta.
Lite på håll som vilken 16-årig kille
som helst. Han kommer in genom
dörren och jag förbereder mig, lite
nervös, på mitt första möte med
den unika kille som jag nu hört så
mycket om. Förberedd på att vårt
möte kan bli precis hur som helst,
som det alltid kan bli i mitt jobb.
Men det tar bara ett par sekunder,
Johan skrattar och viftar med sina
armar av glädje när han ser oss
allihopa. Sedan springer han fram

JOHAN - DEN UNIKA SOLSTRÅLEN
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JOHAN - DEN UNIKA SOLSTRÅLEN
till mig och ger mig en kram och en puss.
Hela jag fylls av en sån värme inför den
här glada och vänliga killen som är fylld av
den mest fantastiska energi jag någonsin
mött. De stora ögonen scannar av mig och
accepterar. Jag blir godkänd.
Älskar Nalle Puh
Han älskar Nalle Puh, hans rum i husets
bottenvåning är till bredden fyllt med
älsklingsfiguren Nalle Puh. Flera hundra
gosedjur, gardiner, mattor och tavlor,
alltsammans dekorerat med den gula,
lurviga björnen. Johan pussar på sina
gosedjur, skrattar åt den som har en liten
prematurblöja fäst om magen och berättar
med hjälp av tecken för mig att Nalle Puh
tycker om honung. Han är en fantastisk
glad kille idag, med en makalös energi.
Men rivmärken i tapeter och tavlor som
hänger lite snett vittnar om att situationen
ibland ser annorlunda ut hemma hos den
här familjen.
Johan tar fram sin läsplatta och visar filmer
på olika situationer i hans liv som han
älskar, som att åka hiss, särskilt de som har
den där rösten som berättar vilket våningsplan man befinner sig på. Och så filmer på
när han badar, något han också verkligen
tycker om. Men mest av allt tycker han om
resor.

lar delar de gärna med sig av på facebooksidan ”Johan, son med autism”. Det är en
uppskattad sida som har flera tusen följare.
Och det är lätt att förstå varför. Det är ärligt,
rakt, fyllt av glädje och ger en inblick i en
unik pojkes liv. Som på pappret lätt skulle
kunna klassas som oerhört tufft och jobbigt,
men som i verkligheten är något helt annat.
Förstår hur de orkar vara positiva
Mot slutet av min intervju med den här familjen tar vi en promenad, Johan tar ett fast
grepp om min arm och vi busar tillsammans.
Mamma Ulrika frågar skämtsamt om jag
inte skulle vilja jobba med Johan, och hade
det inte skiljt 35 mil oss emellan så hade jag
övervägt det. När jag rullar ut ur Ljusne förstår jag hur den här familjen orkar, hur de
lyckas vara så positiva. För efter bara några
timmar tillsammans med Johan är jag fylld
av energi för en lång, lång tid framöver.

”Vi lever länge på resorna”
Familjen Elfström-Krantz ser resorna som
ett sätt att samla energi och uppleva saker
tillsammans som alla, inklusive Johan, älskar. Ett sätt att vara en hyfsat vanlig familj.
Tre gånger har de besökt Rhodos.
– Nu senast för ett par veckor sedan. Att
få vara tillsammans på det sättet lever vi på
länge, berättar Ulrika. Och det är just de
här guldkornen som får deras liv att flyta
och vara glädjefyllt. För trots allting runtomkring Johan, alla sjukhusbesök, allt tjafs
med myndigheter och sådant, så har den
här familjen en alldeles särskild förmåga
att ta tillvara på livets glädjeämnen. De har
hittat, och bevarar sin positiva livssyn och
ser Johan som en gåva, som precis som
alla deras barn berikar deras liv.
Uppskattad Facbeooksida
Livets höjdpunkter, och till viss del även daSPECIALNUMMER - VIVIDANYTT 11

VIVIDA ASSISTANS

Vivida Assistans
På Vividas kontor i Örebro arbetar en rad olika personer för att våra
kunders assistans ska fungera så bra som möjligt. På följande sidor får
du möta några av dem.
Du vet väl om att du alltid är välkommen till oss på en fika? Kaffet är
alltid nybryggt, det är bara att svänga förbi

VD
Jag heter Fredric Käll och har varit Vividas VD sedan 2004. Jag är också en
av grundarna och har alltid haft en övertygelse om att personlig assistans
kan bedrivas med kvalitet. Som VD har jag det absoluta ansvaret för Vividas
hela verksamhet. Jag är i grunden jurist och genom min långa erfarenhet av
branschen har jag mycket goda kunskaper av hur insatsen personlig assistans fungerar. Jag vill leda Vivida med närhet och värme. Jag arbetar helst
med öppen dörr och utan kostym, jag värnar om den öppna och orädda
diskussionen och det glada skrattet i korridoren. När assistenter och kunder
kommer på besök känns arbetet extra bra och då får jag bekräftelse på att
vi gör rätt.

Fredric

Nykundsansvarig

Människor som är intresserade
av att anlita Vivida som assistanssamordnare, kommer först
i kontakt med mig. Mitt arbete
som nykundsansvarig innebär
att jag på ett första möte bildar
mig en uppfattning om vad du
som kund tycker är viktigt i din
assistans och svarar på dina
frågor om hur Vivida arbetar.
Tillsammans med den person
på Vivida som blir din assistanschef, ser vi till så att din
assistans hos Vivida kommer
igång på ett så bra sätt som
möjligt. Mina dagar fylls av
givande möten med människor
av alla slag.

Åsa

KRÖNIKA

Receptionist

- Välkommen till Vivida, du talar med Hillevi! kanske är en röst som du hört
om du någon gång har ringt till oss? Eller om du personligen har besökt vårt
kontor har troligen mitt ansikte varit det första du mött? Det är nämligen
jag som är Vividas receptionist och kontorsstöd och det innebär bland annat
att jag svarar i växeln, kopplar samtal till rätt person och ser till att du som
besökare ska känna dig välkommen. Och om du någon gång har fått ett
grattiskort från Vivida, så är det jag som skrivit det!

Hillevi

Jurist
Jag är en av Vividas jurister och
mitt arbete innebär att jag hjälper dig som kund med allt som
rör ditt assistansbeslut. Det
handlar bland annat om att jag
skriver ansökningar, företräder
dig vid omprövningar av ditt
beslut och hjälper dig om ditt
beslut måste överklagas, samt
svarar på dina frågor om lagarna som styr personlig assistans.
Dessutom hjälper jag dig som
inte har ett assistansbeslut,
men som är i behov av att ansöka om ett, och detta är helt
kostnadsfritt. Min arbetsvardag
är kort och gott juridiken kring
personlig assistans.

Nancy

Assistans
chef
Mitt arbete som assistanschef
innebär att jag har det övergripande ansvaret för att du som
kund ska ha en så fungerande
assistans som möjligt. Mer
konkret innebär det att jag
ansvarar för att du har personliga assistenter hos dig, att
de har en bra arbetsmiljö i ditt
hem och att du som kund ska
kunna leva ett så bra liv som
möjligt. Alla Vividas kunder
har en assistanschef och vi
samarbetar mycket med både
dig som kund eller anhörig
och dig som är arbetsledare
på arbetsplatsen. Man kan
sammanfatta vår arbetsvardag
som varierande och innehållsrik
med en röd tråd – möten med
människor i Vividas verksamhet
runtom i landet.

Hanna

Lön

Det är vi som ser till att du som assistent får rätt lön på rätt dag. Vi är
experter på lönefrågor och i vår arbetsvardag ingår förutom mycket
pappersarbete, även många trevliga samtal med Vividas assistenter
runtom i landet. Vi blir extra glada när ni som assistenter rapporterar in
era arbetstimmar i rätt tid (senast den 5:e varje månad) – vilket de flesta
faktiskt är duktiga på!

Helena, Anneli & Jesper

Helena, Anneli
& Jesper

VIVIDAS KÄRNVÄRDEN

Vividas kärnvärden
Vividas kärnvärden ska genomsyra hela företaget och ligga till grund för alla beslut
som fattas på alla nivåer i verksamheten. Det spelar ingen roll om det är den funktionsnedsatte, assistenten eller någon på kontoret som fattar beslutet. Vi är alla en del
av Vivida.

Omtanke

Med omtanke menar vi att vi utifrån ett empatiskt förhållningssätt vill skapa en förståelse
för alla individers situationer och behov. En
sådan förståelse för den enskilde uppnås
genom lyhördhet och uppmärksamhet. Att
visa omsorg är att försöka se den enskildes
önskemål även om de inte är uttalade. Det
viktiga är att alltid sätta människan i fokus.
Med omsorg menar vi att vi hela tiden ska
sträva mot jämlikhet i våra relationer med
omgivningen.
Oavsett om olika ideér eller synpunkter
kommer från kunder, medarbetare eller
anhöriga ska alla värderas lika. Alla på Vivida
ska sträva mot att skapa forum för möten för
att där uppnå delaktighet och gemenskap.
Med dessa möten ökas möjligheten att se och
förstå den enskilde, samt en större förståelse
för omgivningens behov.

Kompetens
Med kompetens menar vi medarbetarens
förmåga att kunna utföra sina arbetsuppgifter
på ett gott sätt. Det är därför av stor vikt att vi
fokuserar på att hitta medarbetare som passar
för sina arbetsuppgifter.Begreppet rätt person
på rätt plats är centralt och styrande i vårt
arbetssätt. Kompetens innebär även att vi vid
rekrytering av nya medarbetare tänker på att
mångfald skapar ett starkt och flexibelt företag. I begreppet kompetens ligger även det
gemensamma ansvaret att utvecklas och att
bli bättre på sina arbetsuppgifter. I vår strävan
att öka kompetensen är det viktigt att lära av
varandra och varandras erfarenheter och att
godta att olika bakgrunder innebär en styrka.
Vi tror också att ett gemensamt engagemang
i strävan mot Vividas mål tillsammans med en
uppslupen arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för ett aktivt och livslångt lärande.

Förtroende

Med förtroende menar vi den uppfattning
som våra medarbetare och kunder har för
vårt arbetssätt. Hur individen bemöts och
vad resultatet av ett sådant bemötande blir
är avgörande. Förtroende skapas av samspelet mellan Vividas olika komponenter och
uppnås av att alla i organisationen finns tillhands och är nåbara för varandra. En person
som behöver hjälp eller stöttning ska kunna
känna sig trygg i att den får det så snart det
är praktiskt möjligt. Tillgänglighet är att visa
respekt och hänsyn för individens behov.
Eftersom Vivida sysslar med skattefinansierad
verksamhet anser vi att insyn i vår verksamhet är en självklarhet. En sådan öppenhet är
en förutsättning för förtroende. Förtroende
skapas av en ömsesidig respekt och samspel
mellan arbetsgivaren, kunden och medarbetaren. En sådan balans mellan parterna
är grunden för förtroende vilket i sin tur är
förutsättningen för en god omsorg.

Ansvar
Med ansvar menar vi att vi genom en ärlig
och öppen kommunikation skapar tydlighet
i dialogen med andra i vår omgivning. En
sådan tydlighet i kombination med ett
hjälpsamt förhållningssätt skapar en kultur
av tillmötesgående och stöttning. Att vara
ansvarsfull är att visa respekt inför den egna
rollen och hur den påverkar andra. Sådan
insikt skapar förståelse för medarbetarnas
och kundernas olika förutsättningar och behov. Att vara ansvarsfull innebär också att
ha modet att våga stå för sina värderingar
och att ha förmåga att tänka om och våga
utvecklas.
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Allas insats är lika viktig, oavsett vilken roll
man har, i eller utanför,
personalgruppen hos en
kund.

ARTIKEL NAMN

Vem har ansvaret för att
assistansen ska fungera?
Ett av Vividas kärnvärden är ansvar. Vem är det egentligen som bär ansvaret för
att assistansen ska fungera och vad innebär en fungerande assistans?
Helena Åsenhed är en av de mest erfarna bland Vividas assistanschefer. Vividanytt träffade henne för att samtala kring ansvar. Om vikten av det gemensamma
ansvaret mellan kund, assistent och assistansföretag och om att en god kommunikation är grunden för en väl fungerande assistans.
TEXT: ANNA-KARIN WALLGREN

Ansvar är viktigt för att assistansen ska
fungera
Att beskriva en väl fungerande assistans är
inte helt enkelt eftersom assistansbehovet
ofta ser olika ut för olika kunder. Helena
funderar en stund och svarar sedan att
hon gärna beskriver det utifrån sin roll som
assistanschef och att man kan sammanfatta
några generella saker som behöver fungera:
– När alla som på något sätt är delaktiga
i assistansen, tar sitt ansvar, tror jag att
den blir välfungerande. Allas insats
Vividas
är lika viktig, oavsett vilken roll man
kärnvärden
har, i eller utanför, personalgruppen
hos en kund. På en välfungerande
Förtroende
arbetsplats så jobbar ofta kunden
Ansvar
och personalgruppen mot samma
Kompetens
mål, och man har skapat en positiv
Omtanke
”vi-känsla” i gruppen. Vid problem som
uppstår så är gruppen lösningsfokuserad
och vill vara delaktig i arbetet kring det som
behöver göras. I många fall upplever jag att
assistenterna beskriver för mig hur detta
ger energi. Att även vid svårare problem
åtminstone få en känsla av att man får vara
med och påverka, även om det tyvärr inte
alltid går att påverka och få det resultat som
man önskat.

Viktigt att se sitt värde som medarbetare
Helena betonar vikten av medarbetaransvaret, att alla assistenter tar ansvar för sin
arbetssituation genom att kommunicera med
varandra, kunden och sin arbetsgivare och att
alla på arbetsplatsen, både kund och assistenter, arbetar mot samma mål:
– Som medarbetare hos oss tänker jag att det
är viktigt att man är engagerad i sitt arbete och ser ett syfte i det man gör. Att man
vidare ser sin del i arbetsgruppen och att
var och en i arbetsgruppen ansvarar för
att man bemöter varandra och kunden
på ett bra sätt utifrån våra kärnvärden.
Kommunikationen är en viktig del i varje
medarbetares ansvar och att frågor,
funderingar och problem vågar lyftas
med respektive chef och med varandra i
gruppen.
Vividas tjänstemän ska vara förebilder
Det är inte alltid lätt att som assistent eller
kund veta hur man ska agera i alla lägen. Här
har tjänstemännen på Vivida, framförallt assistanscheferna, en mycket viktig roll genom
att ”leda” arbetsplatserna rätt. Att vara förebilder i sitt sätt att kommunicera, vara tydliga
med vilka riktlinjer och rutiner som Vivida
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Alla medarbetare
på Vividas kontor
arbetar för, att med
våra kärnvärden i
ryggen, utföra en så
god assistans som vi
bara kan.
HELENA ÅSENHED,
ASSISTANSCHEF VIVIDA

och myndigheter satt upp
samt coacha medarbetarna
i deras arbetsvardag. Helena
fortsätter:
- Alla medarbetare på Vividas
kontor arbetar för, att med
våra kärnvärden i ryggen, utföra en så god assistans som
vi bara kan. Våra kärnvärden
omtanke, ansvar, kompetens
och förtroende ska hjälpa
oss i hur vi arbetar och fattar
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beslut. Utifrån våra kärnvärden
har vi gemensamt arbetat fram
ett antal handlingsprinciper
som ska vara ett konkret stöd
för hur vi behandlar varandra
inom Vivida och vår omgivning.
Ett gott bemötande går som en
”röd tråd” genom alla Vividas
handlingsprinciper.
Förutom att Vividas tjänstemän
ska vara förebilder i bemötande, ligger det naturligtvis i

deras ansvar att sköta all administration kring assistansen.
Det innebär att assistanscheferna har ett fullt chefsansvar
för Vividas assistenter, Vividas
jurister fungerar som ombud
och stöd för kunderna i juridiken kring personlig assistans,
Vividas löneadminstratörer ansvarar för att alla medarbetare
får rätt lön i rätt tid, Vividas
ekonomiavdelning ansvarar

ARTIKEL NAMN
för hela företagets ekonomi,
Vividas HR-funktion ansvarar
för att driva/vara ett stöd i
personalfrågor, receptionen är
Vividas röst och ansikte utåt och
kommunikationsavdelningen
ansvarar för Vividas hemsida,
Vividanytt samt all övrig skriftlig
intern och extern information.
Kunden är också delaktig i
skapandet av en välfungerande assistans
Ansvaret för en väl fungerande
assistans vilar alltså, inte bara
på Vividas assistenter, utan
naturligtvis även på Vivida som
företag och tjänstemännen som
arbetar där. Men vilket ansvar
har man som kund för att det
ska bli en fungerande assistans?
Helena menar att det är minst
lika viktigt att kunderna också
delar de kärnvärden som ligger
till grund för assistansen hos
Vivida. Att man som kund exempelvis ser att ens hem också
är en arbetsplats för assistenterna och i det ligger ett ansvar att
försöka skapa bästa möjliga förutsättningar för att assistenterna
ska kunna utföra sitt arbete.
- Då alla som verkar inom Vivida
arbetar utifrån våra kärnvärden
så innebär det förstås att man

Vividas
handlingsprinciper
- Var tydlig i ditt budskap.
- Lova aldrig något som du
inte kan hålla.
- Lita på dig själv och det du
kan.
- Var ärlig och uppriktig.
- Prata inte illa om andra.
- Respektera andras åsikter
och uppfattningar.
- Var uppmärksam och ödmjuk för andras behov även
om de inte är uttalade.
- Stå för det som är rätt och
visa mod.
- Ta ansvar för dina misstag.
Var tillåtande mot andras
misstag.

även som kund ser sin delaktighet i ett bra bemötande av alla
som man har omkring sig. Det
är viktigt att man som kund ser
sin del i att få det att fungera
och att det är ett ömsesidigt
åtagande mellan kunden och
Vivida. Att ha personlig assistans
är förstås inte något som någon
i grunden vill ha eller har tänkt
sig. Det är för många av våra
kunder och våra kunders anhöriga, en stor men nödvändig utmaning att lära sig att leva med
det faktum att, begränsningen
som assistans innebär är en
förutsättning för att få friheten,
som assistans också innebär.
Återigen är en bra kommunikation grunden och det är
viktigt att våra kunder känner
sig trygga med att ta upp alla
funderingar. Både sådant som
inte är bra, men även sådant
som är positivt! All information
är värdefull för oss i arbetet med
att tillsammans hitta ett arbetssätt och rutiner som fungerar,
avslutar Helena Åsenhed.

- Se varje medarbetare som
en tillgång.
ANNONS

Alla medarbetare på Vivida får 30% rabatt
på hela Hygienshoppens sortiment
I vårt sortiment hittar du bland annat tvättmedel, hud- och hårvård,
toalettpapper, blöjor, kaffe och mycket mera. Vi har många fina
varumärken som till exempel Via, Comfort, YES, Weleda, Bambo med
flera.
På Hygienshoppen.se handlar du dina produkter med
leverans direkt hem till din dörr.
För att ta del av rabatten behöver du en egen inloggning.
Den får du genom att maila dina kontaktppgifter till
info@hygienshoppens.se eller ringa 019-20 90 60
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Jag blev hippie tidigt, redan när jag
var 13, 14 år och kallas ibland för
”Hippie-Carin” och min mamma har
alltid sagt att ”Carin, du har aldrig
lydit någon i hela ditt liv!”

CARIN - FLICKAN FRÅN SKALLBERGET

Flickan från Skallberget
Det här är ett porträtt av Carin Skaréen. Flickan från Skallberget
som hängde med ”modsen”, tonårstjejen som gick sin egen väg
genom 60-talets Västerås, den vuxna kvinnan som valde hela
världen till sitt hem. Idag med mängder av upplevelser och erfarenheter av livet, minnen viktiga att bevara och berätta, minnen som hjälper att se tillvaron från den ljusa sidan. En tillvaro
med mestadels toppar men förstås också dalar. Och hur man
förmår sin tanke att tänka det som är bra och inte dåligt.
TEXT: ANNA-KARIN WALLGREN

Carin Skareen
”Flickan från Skallberget”
Ett kärt återseende
Det är en av de vackraste dagar
september kan bjuda på, då världen utanför bilrutan sprakar av
glödande färger. En sol som inte
störs av moln, och som ensam får
rå om den nästan overkligt blå
himlen. Det var många år sen sist.
Känslan jag har är förväntan över
att åter se en vän från förr. Är
hon sig lik? Fylld av samma energi, värme och träffsäkra humor?
Har sjukdomen tagit över? Jag
vet att hon bytt huset på landet
mot lägenhet i stan, stan som
placerats vid Mälarens västligaste
kant. Jag ringer på dörren som
öppnas av arbetsledaren Lena. I
hallen möts jag också av hunden
Doris misstänksamma skall, så
jag följer instruktionen om att
ignorera henne. Det är Doris som
ska komma till mig. I köket sitter
Carin under köksfläkten, vänder
sig om och utbrister på varm västmanländska,

- Nämen hej, äre DU som ä
Anna-Karin! Ja hade förvänta mej
ett annat ansikte, men NU känner
jag ju igen dej! Välkommen!
Och jag kan inte känna mig annat
än välkommen, och lättad över att
det känns som förr. Hunden Doris
vågar sig fram för att hälsa, och
mellan kaffekoppar och kanelbullar
tar samtalet fart.
Hippien i mig
Carin är född och uppvuxen i
Västerås, i området Skallberget
med syster och hårt arbetande far
och mor. Ett tidigt uppror mot
föräldrarna ledde till häng med de
förbjudna, gitarrspelande och oj så
dyrkade modsarna.
– Jag blev hippie tidigt, redan när
jag var 13, 14 år och kallas ibland
för ”Hippie-Carin” och min mamma har alltid sagt att ”Carin, du har
aldrig lydit någon i hela ditt liv!”,
säger Carin och fortsätter, - Fast
det stämmer inte, nu lyder jag min
arbetsledare Lena!
Carin och Lena skrattar tillsammans. Berättelsen tar oss vidare
på långa somriga båtutflykter

med familjen, till öde mälaröar
där modern med finska rötter
badade naken, medan fadern
längtade till civilisation och
människor. Carin fick arvet från
båda, glädjen till sol och bad
i stillhet, men också till livet i
”sus och dus” med mycket folk
omkring sig.
Många och långa resor
Carin ville se mer av världen
och utforskandet startade i
Europa direkt efter gymnasiet.
Resan gav mersmak och nu
började livet alltmer handla om
hur nästa resa skulle finansieras, och nästa och nästa… Att
arbeta med gubbarna i Västerås
hamn om vintrarna för att
sedan kunna långresa halvårs
eller årsvis, blev en livsstil under
80- och 90-talet, tillsammans
med maken Per. De reste runt i
Asien, besökte öar i Stilla havet,
utforskade USA, framförallt
Kalifornien där vänner för livet
fortfarande finns. Reseloggen
är lång. På senare år har lusten
fört henne till Kanarieöarna och
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CARIN - FLICKAN FRÅN SKALLBERGET

Thailand, men längtan tillbaka till
Asien och då framförallt Indien är
stark.
Båtar och bad
Carins kärlek till båt- och badlivet
har bestått. Som vuxen ägde hon
sin egen båt och deltog även i
seglingstävlingar tillsammans med
Per och då gick det undan.
– Vi bara skota hem med stans lut
på båten och fram kom vi med
en j-a fart! säger Carin och hon
ler vid minnet, men konstaterar
att det blir alldeles för lite sjöturer
nuförtiden. Istället njuter hon av
mälarbad på somrarna och då
helst på ”Damernas” (nakenbad
för enbart kvinnor). Så fort tillfälle
ges går hon också på konserter,
gärna inom den rockigare genren.
Favoriterna är förstås Rolling Stones och Led Zeppelin.
Att acceptera är möjligt
Parallellt med alla resor runt jorden
och arbetet i hamnen, smög sig
också något annat in i livet.
– Jag tappade balansen när som
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helst och ramlade ut för trappor
och fattade aldrig vad som var fel
med mig, säger Carin. Inte heller
hennes man Per förstod utan de
plåstrade om varandra och levde
vidare. En dag blev det dock för
mycket, en läkarutredning startade. Blodprover, magnetröntgen
och annat ledde fram till att Carin
fick sin diagnos -98.
– När jag fick min MS-diagnos för-

stod jag ingenting av vad min läkare pratade om, säger hon. Men
bilden klarnade till slut, allt ramlande som pågått sedan -85 hade
sin förklaring i sjukdomen och
inget annat. Nu gällde det svåra
att acceptera, för vissa närmast en
omöjlighet, för andra fullt möjligt.
För Carin var acceptansen möjlig,
som hon själv minns det. Förklaringen blev en lättnad, frågorna

CARIN - FLICKAN FRÅN SKALLBERGET
fick ett svar. Sjukdomen fortsatte att
vara en del av livet och nu var den
också känd och konstaterad. Maken
Per fortsatte ta ett stort ansvar när
balansen inte fanns och kroppen
gav vika. Den dag då Försäkringskassan kom på det första hembesöket, hittade de Carin liggandes
på golvet ensam hemma. Hon hade
inte kunnat resa sig och beslutet om
personlig assistans var ett faktum.
Reaktionen kunde ha blivit bitterhet,
istället blev det en lättnad.
– Det var en lättnad för mig när jag
fick assistans. Nu kunde människor
få betalt för att hjälpa mig, berättar hon. På frågan om hon kan
ge något råd till en människa som
befinner sig i stadiet av att behöva
ta emot personlig assistans, svarar
Carin att det bara är att försöka
acceptera att man behöver det.
– Det är ju bara onödigt att ramla
och skada sig om man inte behöver,
säger hon. Så lätt, men också så
svårt.
Vänner för livet
Arbetsledaren Lena kom in i Carins
liv för 43 år sedan. Hon har haft
olika roller under åren som gått,
ungdomsvän, svägerska, personlig
assistent, och vänskapen är det som
alltid knutit dem samman.
– Vi har ju känt varandra sen Lena
bara var 16 och jag 18 år, berättar
Carin. Lena har varit Carins personliga assistent i snart fem år och
har också rollen som arbetsledare
för hela assistentgruppen. Skratten
avlöser varandra mellan dessa båda
kvinnor och det är tydligt att de är
trygga med varandra. Lata sommardagar tillbringar de gärna tillsammans och med andra assistenter, i
Lenas sommartorp några mil från
Västerås. Några nyår har också skålats in i detta torp. Carin beskriver
det som en ro för själen att få komma dit och har en stor önskan om
att arbetstidsreglerna för assistenter
ibland kunde få vara mer flexibla.
Hon förklarar det med att assistenter har olika livssituationer, vissa vill

Min kompis Jimmie i Kalifornien
säger ofta till mig, ”Thank God
you´re born in Sweden Carin!”
och kan jobba kanske uppemot
två dygn i sträck för att de inte har
familj att tänka på, medan andra
varken vill eller kan detta, och då
borde det få vara mer flexibelt
anser Carin. Hon har tänkt många
gånger att ta saken i egna händer,
ta upp frågan med myndigheter, till
och med ringa ”herr Löfven” som
hon uttrycker det, för att förklara
sin önskan om flexibilitet. I stort
sett är hon ändå nöjd med insatsen
personlig assistans och är tacksam
över att vara född i Sverige med
vårt skyddsnät.
– Min kompis Jimmie i Kalifornien
säger ofta till mig, ”Thank God
you´re born in Sweden Carin!”,

avslutar hon.
På vägen hem från mötet med
Hippie-Carin snurrar många ord i
mitt huvud. Tacksamhet. Lotter i
livet. Perspektiv. Tankens kraft som
tydligen kan försätta berg. Solen
utanför bilrutan rår fortfarande
ensam om den nästan overkligt blå
himlen och Örebro är i sikte.
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RECEPT - SUPERGODA HAVREFRALLOR

Kalljästa vetefrallor
Den aktiva arbetsinsatsen för att baka de här frallorna är inte
mer än dryga 7 minuter. Degen behöver inte knådas alls och
utbakningen av frallorna innebär minimalt med arbete. Rör ihop
degen på morgonen innan du går till jobbet, så är den färdig för
utbakning och gräddning när du kommer hem och nybakta frallor till den värmande höstsoppan är ett faktum. Fler enkla och
knådfria bröd hittar du i boken ”Bröd, Bröd, Bröd”.’
Ger 9 frallor
Ingredienser:
5 g jäst
350 g kallt vatten
450 g vetemjöl special
1 ½ tsk salt
Gör så här:
Rör ihop alla ingredienser så att degen precis går ihop. Täck bunken med
plastfolie och låt stå ungefär 8 timmar. När degen jäst färdigt, stjälp ut
den på ett mjölat bakbord och dra ut den till en rektangel. Skär den i 9
delar och forma försiktigt till frallor.
Sätt ugnen på 250 grader. Lägg upp på bakplåtsklädd plåt och låt jäsa
ytterligare ca 30 minuter medan ugnen bli riktigt varm. Grädda frallorna i
ca 15 minuter, tills de fått riktigt fin färg. Låt svalna något på galler.
Frallorna går bra att frysa.
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Lycka till!

LITE AV VARJE

Boktips!
Den här romanen har en egen historia som bara den
kan vara värd en bok. Stoner är berättelsen om bondsonen William Stoner som börjar på universitetet för
att lära sig mer om lantbruket och tanken är sedan att
han ska ta över faderns gård. När Stoner kommer till
universitet öppnas dock en helt annan och ny värld för
honom. Vi får sedan följa William Stoner genom livet.
Det som kännetecknar den här boken är att den utspelar sig långt innan dagens idéer om självförverkligande
präglade människans vardag. William Stoner föddes
1891 och levde under en tid där man studerade, gifte
sig, fick barn och skötte vardagen utan större utsvävningar. Han upplever två världskrig, förlorar vänner och
vinner nya.
Stoner är en bok om förgänglighet och ger ett perspektiv till livet i stort. Även om det hänt massor sedan
boken gavs ut 1965 så är de existensiella frågorna de
samma. Vi hanterar dem dock lite annorlunda idag.

Läs den!
Musiktips!
När höstmörkret sänker sig och man
känner sig kulen, kan det vara skönt
att drömma sig bort till ett varmt och
ombonat kafé i närheten av Paris
Moulin Rouge… Njut av 100 franska
klassiska sånger av bland annat artister
som Edith Piaf, Charles Trenet, Yves
Montand, Django Reinhardt, Maurice
Chevalier, Tino Rossi och många fler…
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Du vet väl att du som assistent
får ett assistent-id från Vivida?
Detta kort kan du visa upp om
du vill följa med din kund in på till exempel
olika museum, nöjesparker, sportevenemang
eller andra turistmål. Assistent-Id är stort
som ett vanligt kreditkort och bör visas upp
tillsammans med godkänd legitimation.
Saknar du ett assistent-Id så hör av dig till
din assistanschef!

LITE AV VARJE

Har du flyttat eller bytt
e-postadress?
Vi vill gärna veta om du har
flyttat eller ändrat e-postadress.
Detta för att du ska få viktig
information och Vividanytt även
i fortsättningen. Maila in din nya
adress och/eller din e-postadress
till: vivida@vivida.se

Flyttat?
Ny adress?

Välkommen in!
Har du vägarna förbi Örebro
så kom gärna in och ta en
fika med oss!

Vivida Assistans tycker det är viktigt att våra medarbetare mår
bra! Därför vill vi påminna dig om att använda ditt friskvårdsbidrag! Alla medarbetare som arbetat regelbundet enligt
schema i minst tre månader, och har som avsikt att fortsätta
arbeta regelbundet, får friskvårdsbidrag. För att få bidraget
ska du arbeta i genomsnitt minst 8h/vecka. För dig som
arbetar 8h/vecka och upp till halvtid är bidraget 750 kronor,
och för dig som arbetar halvtid eller mer är bidraget 1500
kronor. Kvittot för den aktivitet du valt att använda bidraget
till skickar du in tillsammans med din tidrapport till Vivida.
Vad som är godkänt som friskvård följer skatteverkets regler
Är du osäker på vad som gäller för just dig kan du kontakta
din assistanschef!

STORT TACK!

Friskvårdsbidrag

... till alla våra fina
assistenter som skickar
in sina tidrapporter
senast den 5:e efter
varje arbetad månad.
På så sätt hinner våra
löneadministratörer att
ta hand om alla siffror
och du får din lön i tid!

Vividas öppettider

Häng med oss!
Gå in på facebook.com och
sök på ”vivida assistans”,
klicka sedan på ”Gilla”-knappen. Nu får du aktuell information som vi lägger ut på
Facebook!

Oktober
Fredag 30 oktober
8:00 - 14:00
Övrig tid är kontoret
öppet som vanligt
8:00 - 17:00
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Vivida
Assistans
- Med högre kvalitet!

Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag
sedan 2008 med guldlicens sedan 2015

www.vivida.se

