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Det känns  
rätt så bra just nu!

I skrivandets stund kan jag, genom att titta ut genom fönstret, konstatera att 
sommaren börjar lida mot sitt slut, åtminstone här i Örebro. För en gång skull 

har det varit en sommar med värme och inte allt för mycket regn. Det är något 
som uppskattas som omväxling mot förra sommaren. Det samma kan sägas 
om Vivida. Efter en arbetsam vinter och vår har vi haft en riktigt bra sommar 

och nu ser vi fram mot hösten med tillförsikt.

Assistansreformen är inte ifrågasatt
Det senaste året har för oss som arbetar 
med assistans handlat om fusk och krimi-
nalitet, ny lagstiftning och en allmän miss-
tro mot privat utförd vård- och omsorg.  
Det har inte varit lätt att hitta något om vår 
bransch som inte är förknippat med något 
negativt. Trots detta vill verkligen skriva 
om något positivt i denna ledare. Vid första 
tanken är det inte lätt att hitta något posi-
tivt. En kollega på Vårdföretagarna sa när 
jag frågade om detta, att en positiv sak är 
att assistansreformen som sådan inte är 
ifrågasatt. Då slog det mig hur lätt det är att 
glömma bort kärnan i vad vi gör och varför 
vi gör det. 

Vi vill ha valfrihet
Det kollegan sa stämmer. Det finns positiva 
saker att säga om assistansbranschen. Det 
finns en bred politisk majoritet för att be-
hålla assistansreformen och de flesta politi-
ker är rörande överens om att privat utförd 
assistans är något bra och något som är här 
för att stanna. Faktum är att vi överlag vill 

ha kvar möjligheten att fritt välja. Vi vill 
 välja vilken vårdcentral vi ska gå till, privat 
eller offentlig. Vi vill välja skola, dagis, äld-
reboende eller för den delen tandläkare.  
Att själv kunna bestämma har en djup 
 förankring i samhället, oavsett politisk 
 uppfattning.

Vi ser ljusast på framtiden
Det är också så att privata anordnare, gång 
på gång, vid undersökningar svarar att de 
ser mer positivt på framtiden än andra 
 företagare. Så är det. Jag kan själv bekräfta 
det. Trots allt negativt som skrivs om oss 
assistansbolag finns en positiv grundsyn. 
Fenomenet är ganska fascinerande. Hur kan 
det komma sig att assistansbranschen, vilka 
blivit kollektiv svartmålade av media i all-
mänhet och av Försäkringskassan i synner-
het, ändå är den vård- och omsorgsbransch 
som ser ljusast på framtiden. Det tål att 
 funderas på. 

Nästan alla trivs med sitt arbete
En annan positiv sak är era åsikter. Från 

Kontakta oss



 3 –2 0 1 3  · ViVidaNytt · 3

i N L e d N i N GsV i s  –  F R E D R I C  KÄ L L ,  V D  V I V I DA  ASS I STA N S

medarbetarundersökningen har vi fått en 
uppfattning om vad ni som medarbetare 
tycker om att arbeta på Vivida. Nästan alla 
är nöjda med sitt arbete och tycker att de 
gör skillnad. För mig som VD var det väldigt 
positivt att läsa vad ni svarat. Resultaten på 
hur ni svarat kommer skickas ut via e-post 
till alla medarbetare som har en sådan 
adress och resultaten kommer också omgå-
ende läggas ut på vår hemsida.

Det vi gör är viktigt!
En anledning till den positiva inställningen 
bland oss som arbetar med assistans kan 
vara att vi inte kan, eller vill, ge upp och då 
är det lika bra att se saken ur ett positivt 
perspektiv. Även om det kan vara tungt i 
bland känner vi att vi verkligen kan vara till 
nytta och att det vi gör är viktigt. Oavsett 
vad orsaken är, gör det att vi ser på framti-
den med tillförsikt. Visst kommer det att bli 
tung den närmaste tiden. Våra vänner på 
Försäkringskassan ställer stora krav på oss 
anordnare att rapportera in mer och mer 
information. Information som i de flesta 
hänseenden saknar relevans för assistan-
sen men som är viktigt för myndighetens 
eget kontrollbehov. Oavsett detta väljer vi 
att se det som att så länge vi får och kan 
fortsätta med vår kärnverksamhet, nämli-
gen att bidra till goda levnadsvillkor för 
våra kunder, kan vi stå ut med mycket. Med 
så många positiva människor och så många 
positiva uppfattningar, tror jag verkligen att 
vi kan åstadkomma detta. Det gör mig glad 
och stolt att vara VD för Vivida.
 
Fredric

ViVida assistaNs och ViVidaNytt

Från medarbetarundersök-
ningen har vi fått en upp-
fattning om vad ni som 
medarbetare tycker om att 
arbeta för oss. Nästan alla 
är nöjda med sitt arbete och 
tycker att de gör skillnad.
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Släppa taget
Jag fick frågan om jag kunde föreläsa om hur man släpper taget om sitt 

 funktionshindrade barn. Jag tror inte det går att föreläsa om hur människor 
ska leva eller göra. Jag tror mer på att varje människa i sig vet hur de vill leva 

sina liv. Och det är det viktigaste, att leva sitt liv efter sina egna behov.  
Varje individ måste skapa sina liv, det finns inga färdiga mallar.

 Men vad jag kan dela med mig av är en glimt av en dröm som blev uppfylld.

När jag födde mitt hjärta så lovade jag från 
mitt hjärta att hjälpa honom, inte ta hand 
om honom. Institution för min son fanns 
inte i min värld.

Mitt mål var att vi, Carl-Henrik och jag, 
skulle leva så bra som möjligt. Vara ute i 
samhället och ta del av livet där ute, där till-
gång till att växa finns. Men det absolut vik-
tigaste var att ha det bra. Inga måsten som 
var skapade utifrån gamla traditioner, nej, 
vi skulle leva här och nu. Men de delar i 
samhället som är lagstadgade går ju inte att 
undvika tyvärr, eftersom vi inte har möjlig-
het till fria val, vilket vi tror (en illusion)… 
Målet var att Carl-Henrik en dag skulle 
 flytta hemifrån och ha sina egna assistenter, 
precis som det är idag.

För att uppfylla drömmen behövde jag 
hjälp efter vägen. Hjälpen fanns där, men 
kanske inte där jag trodde den fanns. Det jag 
lärde mig tydligt under åren var att det finns 
otroligt många stoppmänniskor där ute. Ska 
målen uppfyllas så gäller det att omge sig 
med människor som är lika målinriktade. 

Carl-Henrik ville ha egentid 
För cirka 5 år sedan började någonting hända. 

Jag frågade Carl-Henrik om 
vi skulle skaffa hund, så att 
det skulle bli lite rörelse i 
vårt hus? Jag låg på soffan 
och tittade på TV en trappa  
ned i huset och hjärtat 
hängde på sitt rum och 
 tittade på sin TV. Det hände inte så mycket  
i livet just då och dessutom började Carl-
Henrik bli vuxen och då ville han inte vara 
ute med mamma. 

Det blev bra när vår hund Dallaz kom in i 
våra liv. Carl-Henrik fick känna att han kun-
de andas själv några minuter medan jag var 
ute en stund. Även om Carl-Henrik behövde 
hjälp hela tiden behövde även han få egentid.  

Lägerveckorna hjälpte mig  
att släppa taget
Sommaren därpå var det dags för sommar-
läger i Furuboda. Jag kan väl säga att även 
lägerveckorna i Furuboda har hjälpt mig. 
Det var värre för mig att släppa taget, i mitt 
fall extra svårt, eftersom jag har varit en 
riktig plogmamma och tigermorsa. Nåväl, 
Carl-Henrik åkte på läger och jag hängde 
ute på golfbanan med Dallaz. Jag hade tagit 

En mammas tankar om ansvar 
och ansvaret att våga släppa taget

TExT: MARgARETA HENRiKssoN

– Jag heter Dallaz!
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grönt kort, men slutade snart. Jag är ingen 
tävlingsmänniska men däremot nyfiken och 
ska prova på det mesta. 

Så kom nästa sommar med en ny läger-
vecka. Då hängde jag i min hängmatta på 
 altanen. Jobbade med min separationsångest 
och läste böcker, bl.a. ”Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret och försvann”, galet 
härlig bok! Jag upptäckte hur min kropp 
hade samlat på sig minnen som behövde 
 lösas upp. Aj, aj, aj vad ont det gjorde. Sola 
och bada i grekisk olja blev bra, då kände 
jag mig stark och glad som människa. 

Den tredje sommaren kom med ett nytt 
läger. Nu hade jag börjat måla tavlor och 
hyrde lokal. Jag mådde gudagott och nu 
hade veckorna fått vara månader. Vad då, 
kommer de hem redan? Men vad jag inte 
hade förväntat mig var att Carl-Henrik hade 
börjat fundera över eget boende. Han ville 
flytta till Örebro och jag fick inte flytta med. 
Bra, då försöker vi ordna det. Sagt och gjort, 
målet kom kanske tidigare än beräknat, 
men allt sker som det ska. 

Carl-Henrik flyttar hemifrån 
2012, skolan slutade den 8 juni och den 15 

juni gick flyttlasset. En mycket lycklig Carl-
Henrik bar och slet tillsammans med sin 
 assistent Magnus. I sin lägenhet har han 
med egna förslag och medel skapat det hem 
han vill ha.

Nu när jag skriver detta har mitt hjärta 
bott i eget boende med sina egna assistenter 
i ett år och snart en månad. Det är gott i 
hjärtat att se att mitt barn har blivit vuxen 
och lever det liv han vill ha. 

Men detta mål har aldrig lyckats om vi 
inte hade funnit dessa underbara och glada, 
trevliga killar, som jag har full tillit till. De  
är inte bara assistenter, de blir även Carl-
Henriks kompisar som han kan hänga runt 
med. De tillför något som ingen förälder i 
världen kan tillföra. 

Assistenter är en tillgång som är ovär-
derlig. Denna möjlighet skall inte, får inte, 
missbrukas av någon. 

Nu fortsätter mitt liv som förälder, med 
en vuxen kille som har flyttat hemifrån på 
samma villkor som andra unga, men med 
särskilda behov. 

Den lyckliga mamman, åker nu ut i värl-
den för nya intryck och kunskaper. 

 

Det är gott i hjärtat 
att se att mitt barn 
har blivit vuxen 
och lever det liv 
han vill ha. 
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Är assistenter skyldig  
att svara på Försäkrings-
kassans frågor?
Sedan den 1 juli 2013 är Vivida som anordnare av personlig assistans bland annat skyldiga 
att svara på frågor från Försäkringskassan om enskilda kunder. Det kan också innebära 
att våra medarbetare får ta emot förfrågningar. Men vilka frågor får man svara på? Och 
hur ska man göra om Försäkringskassan ringer? Vividas jurist Sofia Lindin förklarar!

Försäkringskassan har rätt 
att ställa frågor
Försäkringskassan kan ibland ha 
behov av att ställa frågor om sådant 
som har betydelse för utredningen 
om rätten till assistansersättning.  
I första hand ska handläggaren 
 alltid prata med den assistans-
berättigade, det vill säga den som 
tar emot assistans, själv. 

Om Försäkringskassan skulle 
tycka att uppgifterna som lämnats 
av den assistansberättigade på 
 något vis är felaktiga, motstridiga 
eller otillräckliga (till exempel om 
flera läkarintyg innehåller mot-
stridiga uppgifter) fortsätter utred-
ningen. Handläggaren kan då behö-
va vända sig till den som anordnar 
assistansen för att få svar på sina 
frågor. 

För att få göra det måste Försäk-
ringskassan anse att de har skäl att 
tro att någon annan än den som tar 
emot assistansen kan svara på frå-
gorna samt lämna relevanta upp-
gifter. Uppgifterna som Försäk-

ringskassan begär ska alltså antas 
ha betydelse för utredningen om 
rätten till assistansersättning.  
Det får alltså inte vara frågor som 
handläggaren ställer slentrian-
mässigt eller rent av på måfå.

Vivida är skyldiga att svara på 
Försäkringskassans frågor
Vivida är anordnare av personlig 
assistans och därmed skyldig att 
svara på frågor som Försäkrings-
kassan ställer om den assistans-
berättigade, (vilket framgår av 
 Socialförsäkringsbalken 110 kap. 
31 § SFB). Den skyldigheten står 
över den sekretess som annars kan 
finnas för uppgifter om den assis-
tansberättigade hos en assistans-
samordnare. De uppgifter som 
lämnas till Försäkringskassan om 
den assistansberättigade är sedan 
naturligtvis sekretessbelagda hos 
Försäkringskassan. 

Att vara skyldig att lämna upp-
gifter om den assistansberättigade 
kan också bli aktuellt för en assis-



a rt i k e L N a m N

Har du frågor är du 
alltid välkommen 
att kontakta din  
personalansvarige. 
Sofia Lindin, 
Juridikchef på Vivida.
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tent. Det innebär att den som arbe-
tar som personlig assistent får bryta 
tystnadsplikten för att svara på 
Försäkringskassans frågor. Trots 
att det innebär ett intrång i den 
 assistansberättigades integritet 
har Försäkringskassan ändå rätt 
att göra det i syfte att göra så bra 
bedömningar som möjligt och fatta 
korrekta beslut.

Försäkringskassans handläggare  
ska först och främst vända sig till 
den som är kontaktperson hos 
 Vivida. Om handläggaren inte vet 
vem som är kontaktperson hos 
 Vivida kan det hända att handläg-

garen direkt kontaktar en assis-
tent. Som assistent bör man då 
 alltid hänvisa Försäkringskassans 
handläggare direkt till Vividas VD, 
Fredric Käll. Det är alltid Fredric 
som är kontaktperson hos Vivida. 
Fredric nås via Vividas växel på 
 telefonnummer 019-555 43 00. 
Fredric kan sedan överlämna upp-
giften att besvara Försäkrings-
kassans frågor till den som är mest 
lämpad för det. Det kan till exempel 
vara en personalansvarig, jurist, 
 lönehandläggare eller en assistent. 

 

•  Be att få namn och telefonnummer till den handläggare på Försäkrings-
kassan som ringer, då vet du vem du har pratat med. Ta reda på vad 
ärendet gäller och hänvisa Försäkringskassans handläggare till Vividas VD, 
Fredric Käll, via Vividas växel 019-555 43 00. Det är alltid Fredric som är 
kontaktperson. Meddela gärna Vivida att du har pratat med handläggaren 
och att denne vill bli uppringd samt vad saken gäller.

•  Om du från Vivida blir ombedd att svara på Försäkringskassans frågor  
och du blir uppringd av Försäkringskassan, be då att få motringa, det  
vill säga ringa tillbaka till handläggaren. genom det har du möjlighet   
att kontrollera  numret via Försäkringskassans växel tfn 0771-524524. 
 genom att göra det vet du att det verkligen är ett samtal som kommer 
ifrån Försäkringskassan. Annars gäller tystnadsplikten.

•  Om du från Vivida blir ombedda att svara på frågorna och du tycker att 
de är svåra att besvara kan du be att få frågorna nedskrivna, till exempel 
i ett e-postmeddelande och skicka skriftliga svar. Dina svar kan du också 
skicka till Vivida och till den assistansberättigade.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta din  
personalansvarige. 

hur gör jag som är assistent om jag blir uppringd  
av försäkringskassans handläggare?
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När Vivida startade 2004 var något av det 
första som gjordes att fa fram fyra värde-
ord som Vividas verksamhet skulle bygga 
på. Vi kallar dem för våra kärnvärden. 
Våra kärnvärden är den moraliska och 
etiska grund som företaget vilar på och 
som ska genomsyra hela vår verksamhet. 

Vividas kärnvärden

Kärnvärden är  
vägledande i alla beslut
Våra kärnvärden ska vara vägledande  
i alla de beslut som fattas på Vivida.  
I Praktiken innebär det att om ett beslut 
inte överensstämmer med våra kärn-
värden så ska vi inte fatta det beslutet 
och istället försöka hitta en annan lös-
ning. De värdeord som valdes 2004  
var  förtroende, ansvar, omtanke och 
 kompetens. Men vad betyder orden 
egentligen? I en serie av fyra artiklar 
tänkte vi kortfattat beskriva vad som 
 menas med våra kärnvärden och hur  
de appliceras i verksamheten. 

Att vara ansvarsfull
I vår tredje artikel har vi kommit till 
 ansvar. Att vara ansvarsfull är för oss  
att visa respekt inför den egna rollen  
och hur den påverkar andra. Sådan insikt 
skapar förståelse för medarbetarnas och 
kundernas olika förutsättningar och 
 behov. Insikt för oss betyder också att  
ha förståelse för den egna rollen, gemen-
samma förutsättningar och mål.

Vi skapar en kultur av 
 tillmötesgående och stöttning
Med ansvar menar vi också att det är vik-
tigt med tydlighet, att vi vågar vara ärliga 
och öppna i kommunikationen med 
andra. Det är då vi kan vara hjälpsamma 
och stöttande för andra i vår omgivning 
och kan utföra våra arbetsuppgifter på 
ett säkert och tillfredsställande sätt. En 
sådan tydlighet i kombination med ett 
hjälpsamt förhållningssätt skapar en 
 kultur av tillmötesgående och stöttning. 

Att våga visa mod  
och att göra sig hörd
Att visa mod är också att vara ansvars-
full. Att vi alla vågar stå för våra värde-
ringar och vågar stå för det som är rätt. 
Att vi vågar göra oss sig hörda och vågar 
fråga om hjälp när det behövs. Med det 
menar vi också att det är viktigt att ha 
förmåga att kunna tänka om och att våga 
utvecklas. Vi tycker också det är viktigt 
att vi tar ansvar för våra misstag och är 
tillåtande mot andras misstag. Vi har alla 
ett gemensamt ansvar att utvecklas och 
bli bättre på våra arbetsuppgifter. 

Om du har några frågor om Vividas  kärnvärden eller verksamhet är 
du alltid mycket välkommen  att kontakta oss. 

Ansvar

V i V i da s  k ä r N Vä r d e N
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Allas insats är lika 
viktig, oavsett vilken 
roll man har, i eller 
utanför, personal-
gruppen hos en kund.
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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 personalansvariga. 
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. 

Ansvar är viktigt för att  
assistansen ska fungera 
Att beskriva en väl fungerande assistans är 
inte helt enkelt eftersom att assistansbeho-
vet ofta ser olika ut för olika kunder. Helena 
funderar en stund och svarar sedan att hon 
gärna beskriver det utifrån hennes roll som 
personalansvarig och att man kan samman-
fatta några generella saker som behöver 
fungera: 

– När alla som på något sätt är del -
aktiga i assistansen, tar sitt ansvar, 
tror jag att den blir välfungerande. 
Allas insats är lika viktig, oavsett 
vilken roll man har, i eller utanför, 
personalgruppen hos en kund. På 
en välfungerande arbetsplats så 
jobbar ofta kunden och personal-
gruppen mot samma mål, och man 
har skapat en positiv ”vi-känsla” i grup-
pen. 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 medarbetaran-
svaret, 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 var-
andra och kunden på ett bra sätt 
utifrån våra kärnvärden. Kommu-
nikationen är en viktig del i varje 

medarbetares ansvar och att frågor, 
funderingar och problem vågar lyftas 
med respektive chef och med varan-

dra 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, fram-
förallt de personalansvariga, en mycket 
 viktig roll genom att ”leda” arbetsplatserna 
rätt. Att vara förebilder i sitt sätt att kom-
municera, vara tydliga med vilka riktlinjer 

Vividas
kärnvärden

Förtroende
Ansvar 

Kompetens
Omtanke
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och rutiner som Vivida och 
myndigheter satt upp samt 
coacha medarbetarna i deras 
arbetsvardag. Helena fortsät-
ter:

– Alla medarbetare på Vivi-
das kontor arbetar för, att med 
våra kärnvärden i ryggen, utfö-
ra en så god assistans som vi 
bara kan. Våra kärnvärden om-
tanke, ansvar, kompetens och 
förtroende ska hjälpa oss i hur 

vi arbetar och fattar beslut. Uti-
från våra kärnvärden har vi ge-
mensamt arbetat fram ett antal 
handlingsprinciper som ska 
vara ett konkret stöd för hur vi 
behandlar varandra inom Vivi-
da och vår omgivning. Ett gott 
bemötande går som en ”röd 
tråd” genom alla Vividas hand-
lingsprinciper.

Förutom att Vividas tjänste-
män ska vara förebilder i be-

mötande, ligger det naturligtvis 
i deras ansvar att sköta all ad-
ministration kring assistansen. 
Det innebär att personalansva-
riga har ett fullt chefsansvar för 
Vividas assistenter, Vividas ju-
rister fungerar som ombud och 
stöd för kunderna i juridiken 
kring personlig assistans, Vivi-
das lönehandläggare ansvarar 
för att alla medarbetare får rätt 
lön i rätt tid, Vividas ekonomi-

Alla medarbetare på Vividas kontor arbetar 
för, att med våra kärnvärden i ryggen, utföra 
en så god assistans som vi bara kan.

HELEnA ÅSEnHED, pErSOnALAnSVArIg VIVIDA
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avdelning ansvarar för hela 
 företagets ekonomi, Vividas 
HR-funktion ansvarar för att 
driva/vara ett stöd i personal-
frågor, receptionen är Vividas 
röst och ansikte utåt och mark-
nadsavdelningen ansvarar för 
Vividas hemsida, Vividanytt 
samt all övrig skriftlig intern 
och extern information.” 

Kunden är också delaktig i 
skapandet av en välfunge-
rande assistans
Ansvaret för en väl fungerande 
assistans vilar alltså, inte bara 
på Vividas assistenter, utan na-
turligtvis även på Vivida som 
företag och tjänstemännen som 
arbetar där. Men vilket ansvar 
har man som kund för att det 
ska bli en fungerande assis-
tans? 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 för-
stås att man även som kund ser 

sin delaktighet i ett bra bemö-
tande av alla som man har om-
kring 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 per-
sonlig 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 kommu-
nikation 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.

 

• 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 öd-
mjuk 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.

•  Se varje medarbetare som 
en tillgång.

Vividas
handlingsprinciper

R� �s gär�!  
      019-20 90 60

B�ök vår ����!
    www.�����פn.�

Hygienprodukter 
på webben
På Hygienshoppen.se handlar du dina 
hygienprodukter med leverans direkt hem 
till din dörr. I vårt sortiment hittar du bland 
annat engångshandskar, inkontinensskydd, 
desinfektionsmedel för händer och ytor, 
skyddsprodukter, tvål, hudcreme m.m. 

A n n o n s
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En trevlig dag  
på kontoret!
Den 29 maj bjöd Vivida in till en kund- och assistentträff på Vividas kontor i Örebro. 

Mingel och mys
Dagen började med en föreläsning om 
stresshantering med Malin Backéus.  
Ca 50 personer kom och lyssnade och 
fick värdefulla tips om hur man hante-
rar stress och fikade tillsammans. Efter 
föreläsningen bjöd vi in till en avslapp-
nad kväll på Bio Roxy där Vivida visade 
filmen ”En oväntad vänskap”. 

– Det är alltid så roligt att träffas, 
prata och fika tillsammans säger Petra 
Klinteryd, avdelningschef på Vivida, 

– I höst kommer vi försöka ordna 
fler sådana här träffar fortsätter Petra, 
så håll utkik på hemsida och i mailen 
uppmanar hon.  
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Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett neurologiskt funktionshinder sedan födseln.

Per-Johans tankar
TExT: PER-JoHAN iNgBERg

Ansvar är viktigt 
men kan se 
 väldigt mycket 
olika ut 

När vi blir äldre kan det istället 
handla om att komma i tid till 
 skolan, ha gjort läxorna, att göra 
sitt bästa under skolgången. 

Ansvar är viktigt men kan se 
väldigt mycket olika ut. Ordet an-
svar tycker jag i många situationer 
kan jämföras med förtroende. I och 
med en anställning hos till exempel 
en  assistanssamordnare som Vivida  
Assistans, får du både ett förtroende 
och ett ansvar. Företagets kund och 
företagets personalansvarige har 
gemensamt rekryterat dig då man 
anser att du har de kvaliteter som 
krävs för att utföra det aktuella  as-
sistansarbetet på ett bra sätt. Som 
personlig assistent har du fått både 
ett ansvar och ett förtroende.

Ansvar föder ansvar
Genom att utföra det dagliga arbe-
tet enligt de riktlinjer som kunden 
och assistanssamordnaren anvisat, 
tar den personliga assistenten sitt 
ansvar. Får man sedan positiv re-
spons på utfört arbete så är det ett 
kvitto på att man gör rätt saker, 
 vilket i förlängningen kan leda till 
ett utökat ansvarsområde. 

I det dagliga arbetet kan det 

vara den personliga assistentens 
uppgift att på bästa sätt föra kun-
dens talan. T.ex. vid mötet med 
människor på stan. Då är det viktigt 
att den personlige assistenten hela 
tiden har med sig att man är ett 
”språkrör” för kunden – inte sig 
själv!

Beroende på arten av assistans-
arbetet hos de enskilda kunderna 
är det också viktigt att veta hur 
man och vad för information som 
förs tillbaka till assistanssamord-
naren och arbetsledaren. I grunden 
ska både assistanssamordnaren, 
den personalansvarige samt de 
personliga assistenterna ha kun-
dens bästa för ögonen.

Till detta kommer också den 
andra sidan av myntet. Oavsett din 
position och arbetsuppgift inom 
företaget, har du som medarbetare 
ett lojalitetsansvar mot din arbets-
givare och företagets övergripande 
idé.

 
 Per-Johan Ingberg

Att ta ansvar är något vi får lära oss tidigt i livet. Ansvar är viktigt för 
att samhället ska fungera. Ansvaret ser olika ut för olika människor 
och i olika situationer. Ett litet barn kan under bussresan till dagis ha 
ansvaret att inte tappa bort sin napp.
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Allt du behöver veta  
om genomförandeplaner
Enligt de lagar och regler som styr insatsen personlig assistans ska varje assistans-
berättigad person ha en genomförandeplan. genomförandeplanen har till uppgift 
att tydliggöra hur insatsen ska utföras och vilka mål som finns. Men vad innehåller 
en genomförandeplan, och hur kan den användas i praktiken? 

I regel upprättas planen inom den 
verksamhet som svarar för det 
praktiska genomförandet, för 
 Vividas kunder innebär det att den 
upprättas av Vivida tillsammans 
med kunden. 

Genomförandeplanen är en del 
av individdokumentationen som 
styrs av lagarna SoL och LSS samt 
Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd. Socialstyrelsen krä-
ver att det i en genomförandeplan 
ska framgå vilka mål som finns 
kring assistansen och hur man 
 tillsammans ska arbeta för att nå 
dessa mål.

I planen bör det bland annat stå 
vilka mål som gäller för insatsen 
eller delar av den, om det ingår 
 flera delar i insatsen och i så fall 
vilka, när planen fastställts och när 
och hur planen ska följas upp. 

Det viktiga i en genomförande-
plan är inte att den innehåller ett 
stort antal mål, utan att målen och 
de åtgärder som finns i planen är 
till nytta för kunden och dess assis-
tenter. Det är också mycket viktigt 
att målen är realistiska och möjliga 
att uppnå. 

Så här ser vi på Vivida på  
genomförandeplaner:
•  Alla våra kunder ska ha en aktuell 

genomförandeplan. Det är ett 
 viktigt för att vi ska veta att den 
assistansberättigande får den 
hjälp den har rätt till.

•  Utformningen av genomförande-
planen ska göras i samverkan 
mellan personalansvarige, 
arbets ledare och kunden eller 
dennes företrädare. 

•  När en plan utformas ska målen 
diskuteras. De ska vara realistiska, 
konkreta och kunna formuleras i 
punkter.

•  Genomförandeplanen ska alltid 
utgå från kundens önskemål och 
förutsättningar och ska bygga på 
samförstånd om vad som ska 
 göras och vad ambitionsnivån  
ska vara.

•  När målen är satta ska en åtgärds-
plan för hur de ska uppfyllas upp-
rättas. Åtgärderna ska liksom 
 målen vara enkla, praktiska, 
 konkreta och uppföljningsbara. 

Varje person som är 
berättigad insatsen 
personlig assistans ska 
ha en aktuell genomför-
andeplan. En genomför-
andeplan är en plan som 
beskriver hur en beslutad 
insats praktiskt ska 
genomföras utifrån den 
enskildes specifika behov 
och önskemål. 

Vad är en genom-
förandenplan?
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Uppföljning ökar kvaliteten  
på assistansen
Att en genomförandeplan kontinu-
erligt följs upp är mycket viktigt, 
utan uppföljningen går det inte att 
se om målen har genomförts och 
om så inte var fallet vad som orsa-
kade detta. En avsaknad av upp-
följning medför att syftet med pla-
nen inte uppfylls, att öka kvaliteten 
på assistansen.

Genomförandeplanens  
betydelse för assistenterna
För assistenterna betyder genom-
förandeplanen att arbetsmetoder 
säkerställs och tydliggör ett för-
hållningssätt, samtidigt som det 
stärker rättssäkerheten för assis-
tenten. Det underlättar även sam-
ordningen för assistenterna i 
 arbetsgruppen då alla jobbar   
mot samma mål. 

Genomförandeplanens 
betydelse för den enskilde:
•  Tydliggör den enskildes behov 

och önskemål och bidrar till att 
stärka kontinuiteten i hur assis-
tansen ska genomföras 

•  Säkerställer den enskildes rätts-
säkerhet, att den enskilde får sina 
behov och önskemål tillgodosedda

•  Möjliggör den enskildes delaktig-
het i att planera och skapa struk-
tur i sin vardag

•  Tydliggör den enskildes behov av 
vardagsrehabilitering och socialt 
innehåll i dagen

•  Synliggör ett helhetsperspektiv 
kring den enskildes situation

•  Möjliggör uppföljning och juste-
ring av beviljade insatser.

 

 När en plan 
 utformas ska 
 målen diskuteras.  
De ska vara 
 realistiska,  
konkreta och 
 kunna formuleras 
i punkter.
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ibland är det skönt att bara få krypa 
upp i soffan, få mysa lite med en filt 
och en rolig bok tillsammans. Vi vill 
tipsa om den perfekta ”första dino-
saurieboken” för alla unga dino-
saurieälskare! Här finns alla svaren 
på de vanligaste frågorna som man 
gärna vill ha svar på när man träffar 
på dessa konstiga djur för första 
gången: Varför såg de så extrema 
ut, vad betyder deras namn, varför 
dog de ut? och hur hade de levt 
idag, hur skulle det vara? Denna 
bok är en färgsprakande upplevelse 
där författaren mixar både fakta 
och fantasi i en härlig blandning. 

det var en gång… massor av  
dinosaurier av sarah sheppard.

häng med oss  
på facebook!
Vinn biobiljetter
Antalet som gillar oss på Face-
book ökar sakta med säkert. Det 
är vi glada för! Men vi kan och 
vill bli många fler. Därför lottar vi 
ut två stycken biobiljetter bland 
alla våra gillare när vi når jämna 
hundratal, 100, 200, 300 osv.” 
Har du inte gått in och gillat oss 
än på Facebook så passa på att 
göra det nu! 

gå in på facebook.com och sök 
på ”vivida assistans”, Klicka 
sedan på ”Gilla”-knappen. 
Klart!

Boktips  
i höstmörkret!

rotsaker, pumpa, svamp och vilt är som bäst just nu och det finns inte 
mycket som slår en god gryta eller värmande soppa en mysig höstkväll. 
Detta är en krämigt god soppa som med knaperstekta baconbitar blir en 
fin kvällssoppa! 

Gör så här
Skala och dela rotsakerna i mindre bitar. Koka upp buljong och lägg i 
 rotsakerna. Låt koka under lock tills rotsakerna är mjuka, cirka 15 minuter. 
Häll av och spara buljongen. Mixa rotfrukterna tillsammans med creme-
fraiche. Lägg tillbaka i kastrullen och häll på buljong till lagom konsistens. 
Smaka av med salt och peppar. Strö över knaperstekt bacon och timjan, 
servera. Smaklig spis!

ingredienser, 1 portion
2 potatisar
1 palsternacka
1 morot
1 bit rotselleri

4 dl grönsaksbuljong
3 msk cremefraiche
2 skivor bacon
några kvistar färsk timjan

Mumsig höstsoppa 
med bacon!

För mån r för  an st ä  d  

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

   du har väl fått ditt id-kort?
  uppdatera din mailadress. 
  Gilla oss på facbook!

Kom 
ihåg!
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AUGUSti
Lena i Visby – 50 år

Arijana i Huddinge – 20 år
Naseri i Örebro – 40 år

Catarina i göteborg – 30 år
Anita i Eskilstuna – 70 år
Leonor i Örebro – 50 år
Andreas i Örebro – 30 år

Emma i Björketorp – 30 år
Miljan i Västerås – 40 år

Åsa i stenungsund – 50 år
ibrahim i Angered – 60 år

Agneta i Löddeköpinge – 60 år
Mikael i Norrköping – 40 år

SepteMber
My i Eskilstuna – 30 år

Therese i Borlänge – 30 år
Sofia i Järfälla – 20 år
Astrid i Falun – 20 år
Henry i Virsbo – 60 år

Lina i Eskilstuna – 30 år
inge i Borlänge – 60 år

Ann-Charlotte i Eslöv – 70 år
Jorge i Örebro – 20 år
Stefan i Hofors – 20 år
Tove i Linghem – 40 år

OKtOber
Amanda i Frösön – 20 år
Annet i Norsborg – 40 år

Madelene i Västerås – 30 år
Kristina i Katrineholm – 60 år

Anette i Eskilstuna – 60 år
Linda-Marie i Katrineholm – 30 år

Rolf i Eskilstuna – 60 år

Vivida vill gratulera alla  
medarbetare som fyller jämt 

under augusti, september,  
oktober och november!

Stort grattis till er!

Friskvårdsbidrag – som anställd på Vivida har du rätt 
till ett friskvårdsbidrag. Ett bidrag för att du som anställd 
exempelvis ska kunna gå på gym, få massage eller utföra 
annan enkel träning eller avslappning. om du arbetar 
halvtid eller mer får du 1 500 kr per kalenderår. Arbetar 
du upp till halvtid får du 750 kr per kalenderår. För mer 
information kontakta din personalansvarige.

Scandic Hotels – scandic Hotels 
ger alla anställda på Vivida 15% 
rabatt när vi bor på deras hotell. 
Uppge avtalskoden D00004429 
när du bokar ditt rum på www.
scandichotels.se.

elite Hotels – Elite ger 50 kr 
rabatt per rum och natt till Vividas 
anställda. Boka gör du direkt via 
Elite Hotels hemsida. Uppge kod 
4184462 när du 
bokar ditt rum 
på www.elite.se

Nya ansikten på kontoret!

För mån r för  an st ä  d  

Hej Kalle!
Många av er har säkert redan hälsat på 

Kalle Olsson som började på Vivida i början 

på juni och jobbar som personalansvarig hos 

oss. Kalle är född och uppvuxen i Örebro 

men har under de senaste 10 åren provat på 

att bo lite varstans runt om i sverige, varav 

3 år Lund där han passade på att utbilda sig 

till personalvetare. Tidigare jobbade Kalle på ett behandlings-

hem för unga tjejer i småland, Västervik. Vi tycker det 

är  väldigt kul att Kalle jobbar hos oss och önskar honom 

 hjärtligt välkommen till oss på Vivida! 

Och hej Tom!
Den 12:e augusti börjande Tom Schultz-
Eklund på Vivida. Tom har läst till jurist på 
Örebro universitet och kommer att förstärka 
den växande juristavdelningen på Vivida. Till-
sammans med sofia, Nancy och Laila kommer 
Tom att jobba med alla juridiska frågor kring 
personlig assistans. Tom gillar sport, allra helst 
fotboll, både att spela och att titta på, och att tillbringa tid 
med sin familj. Vi är jätteglada över att Tom börjat hos oss 
och vill hälsa honom hjärtligt välkommen!
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V��a ����s – M� hö�e k���t.
www.vivida.se/arlighet

Vi vågar påstå att vi är  
Sveriges ärligaste 
 assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna!

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


