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Nu får vi sätta stopp!
Den 10 november visade Kalla fakta ett inslag om hur kommuner köper 

”utbildningar” för att lära sina handläggare att säga nej till personer 
med stora funktionsnedsättningar. Inslaget väcker inget annat än avsky 

och avsmak för den människosyn som där visades. 

Uppfyller du kraven,  
har du rätt till insatsen
LSS-reformen infördes 1994 och innebar 
möjligheten att leva sina liv som andra för 
en stor grupp människor. I stället för att 
förvisas till institutioner fick människor 
med funktionsnedsättningar chans att leva 
ett eget liv med egen bostad, möjlighet att 
arbeta och ha en fritid. Kort sagt en chans 
att bli fullvärdiga medborgare. För den 
 rätten finns i dag en bred politisk majoritet 
i Sveriges riksdag. 

I och med att riksdagen har gett funk-
tionsnedsatta den rätten finns en skyldig-
het för våra kommuner att uppfylla lagens 
innehåll och lagen är tydlig. Uppfyller du 
kraven, har du rätt till insatsen. Att kommu-
ner köper ”utbildningar” för att lära sina 
handläggare att säga nej till en rättighet för 
att spara pengar står helt i strid med den 
politiska viljan och lagens intentioner.  
I efterdyningarna av debatten säger bland 
annat en högre kommunal tjänsteman i en 
större regional tidning att ”Kommunen  
ska så långt som möjligt följa lagen, men i 
vissa fall måste vi lösa saker på annat vis.” 
Flera kommunala omsorgschefer resonerar 
på samma sätt. Kalla Fakta visar inte en  
engångshändelse utan något som kommun-

erna  satt i system. Våra medlemmar signa-
lerar också att de argument vi hörde i Kalla 
Fakta ordagrant dyker upp när kommuner 
motiverar sämre insatser till personer med 
funktionsnedsättningar.

Dyster rapport från ISF
Enligt rapporter från Inspektionen från 
 Socialförsäkring (ISF) får alltfler funktions-
nedsatta färre timmar beviljade av Försäk-
ringskassan för personlig assistans, gränsen 
går vid 20 timmar i veckan för integritets-
nära behov, vilket enligt nuvarande lagstift-
ning innebär att kommunerna får ansvaret 
för dessa människor istället för staten. När 
Försäkringskassan försöker renodla den 
grupp som de anser sig ha ansvaret för blir 
konsekvensen att de som faller utanför 
denna ram hamnar i händerna på sin hem-
kommun som inte anser sig har råd att ta 
hand om dem. Detta inhumana ”bollande” 
av människor mellan olika system får dra-
matiska konsekvenser för den enskilde. För 
samtidigt som kommunerna lär sina hand-
läggare att säga ”nej” i besparingssyfte, sän-
ker också alltfler kommuner ersättningen 
för personlig assistans till andra utförare än 
sig själva, trots att kommunerna i sin årliga 
inrapportering till staten anger att deras 

Kontakta oss
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egna kostnader för att bedriva assistansen 
är betydligt högre. Det nuvarande systemet 
med dubbla huvudmän, Försäkringskassan 
och hemkommunen, fungerar uppenbarli-
gen inte.

Det är dags att sätta stopp!
Hur ska en person som redan befinner sig i 
en utsatt situation, kanske rent av i en bero-
endesituation till den kommunala insatsen, 
kunna hävda sin rätt när kommunen av 
budgetskäl vill minska eller dra ner på in-
satsen? Överklaga till domstol? En sådan 
process tar flera år och under tiden blir den 
funktionsnedsatte hänvisad till ett mindre 
omfattande eller borttaget stöd. Med lite 
tur, men långt ifrån säkert, kan domstolen 
ibland ge tillbaka rätten, men då har perso-
nens liv förmodligen redan slagits i spillror. 
Samtidigt inför kommunerna en sänkt er-
sättning vilket medför att den enskilde i 
praktiken inte kan välja annan utförare än 
kommunen. Den enskilde hamnar därmed  
i en ännu större beroendeställning till kom-
munen och blir därmed helt utelämnad till 
handläggarnas godtycke.

Det som pågår ett tecken på systemfel 
där enskilda hamnar i kläm. Vi förespråkar 
därför ett statligt övertagande av hela insat-

sen personlig assistans. Det är nu dags att 
regeringen tar sitt ansvar och allvarligt 
överväger detta. Det duger inte att som 
 ansvariga politiker stillasittande se hur 
människor om och om igen drabbas av 
 denna cyniska hantering och med hänvis-
ning till kommunalt självstyre säga att de 
inget kan göra. Det som pågår har pågått 
länge har redan fört med sig så mycket 
 lidande för en redan svag grupp människor. 
Det är dags att sätta stopp!
 
Fredric

ViVida assisTaNs Och ViVidaNyTT

Hur ska en person 
som redan  befinner 
sig i en utsatt situa-

tion, kanske rent av i en 
 beroendesituation till den 
kommunala insatsen, kunna 
hävda sin rätt när  kommunen  
av budgetskäl vill minska 
 eller dra ner på  insatsen?
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Jag vill att
folk ska se Sofia 

– inte bara en diagnos 

Jag är på väg till Gotland. Stormen Simone är i full gång och rädslan för 
att flyga gör sig påmind men samtidigt vill jag åka. Jag ska träffa Lena 

Stenström, mamma till Sofia och vi ska samtala om ett av Vividas 
 kärnvärden, omtanke. Vad är egentligen omtanke och vad betyder det 

för Lena, Sofia och hennes assistenter?

Sofia var som vilken annan  
baby som helst när hon var liten
När Sofia föddes bodde familjen i USA. Som 
liten baby var Sofia som vilket annat barn 
som helst, det var när Sofia var 20 månader 
som Lena märkte att det var något som inte 
riktigt stämde. Sofia slöt sig, vände ryggen 
till och kunde sitta långa stunder och bygga 
och sortera klossar i ett hörn, nästan ma-
nisk och helt omedveten om övriga familjen. 
Mamma Lena började ana oråd och tog kon-
takt med en barnläkare. Flera tester gjordes 
och Sofia fick sin diagnos. Gravt autistisk. 
Stora åtgärder sattes in på en gång, det är 
så man gör i USA. Flera terapeuter löste av 
varandra och kom hem till familjen varje 
dag och jobbade med Sofia. De masserade, 
jobbade med beröring, de hoppade studs-
matta, övade på att se varandra i ögonen. 
Något som Lena är mycket glad för idag. 
Idag är det inte lika jobbigt för Sofia med 
beröring, hon tycker om att kramas och det 
är inte lika jobbigt att se någon i ögonen.  
I Sverige är det inte alls samma åtgärds-

program som sätts in när någon får en så-
dan här diagnos. Ofta kommer den för sent. 

– Tänk vad många som skulle kunna få 
ett annorlunda liv om de bara fångades upp 
i tid, säger Lena. 

Sofias är en hejare på att pyssla!
Idag är Sofia 17 år. Sofia är en glad tjej som 
gillar mycket här i livet. Musik, att pyssla osv.

– Sofia är en hejare på att sy korsstygn 
och att göra pärlplattor!

Något som Sofia också tycker mycket om 
är att titta på youtube-klipp med favoriterna  
från Disney. 

Assistenterna betyder  
jättemycket för Lena och Sofia
Sofia har assistans nästan all vaken tid på 
dygnet. Hon går i skolan fram till klockan 
14.00 på dagarna och några dagar i veckan 
går hon på fritids. Sofia är jätteduktig i 
 skolan, hon vill vara duktig och hon är 
 noggrann i allt hon gör, men trivs lite 
 ”sådär”. Kring Sofia jobbar fyra assistenter. 

AV NiNA ERiKssoN
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Mamma Lena, Matilda, Hanna och Alexan-
dra. Lena jobbar heltid, Matilda, som är 
 arbetsledare, har jobbat i fyra år, Hanna har 
jobbat i tre år och Alexandra hoppar in som 
vikarie. 

Assistenterna betyder jättemycket för 
Lena och Sofia. De är Sofias vänner, hennes 
stöd i livet och hennes trygghet. De ser till 
att Sofia får den träning hon behöver. Sofia 
behöver aktiveras, få motion och hon behö-
ver hjälp att få komma ut, att träna på det 
sociala livet. Motion är extra viktigt för 
 Sofia, annars sover hon dåligt på nätterna. 
Lena berättar att många nätter vaknar Sofia 
redan klockan fyra-fem på mornarna. 

– Det är lite för tidigt säger Lena och ler. 
För Lena betyder assistenterna att hon 

orkar med vardagslivet. Lena och assisten-
terna jobbar tätt ihop tillsammans med 
 Sofia och Lena säger att ibland kan hon 
tycka det är jobbigt att ha folk i lägenheten 
hela tiden. 

– Men det måste jag, det är ju så här det 
är, jag klarar mig inte utan dem. 

Omtanke för Lena är att man ser Sofia, 
inte en diagnos
Jag frågar vad ordet ”omtanke” betyder för 
Lena. Lena sitter tyst en stund och funderar. 
Sedan säger hon: 

– Omtanke för mig är att man ser Sofia, 
inte bara en diagnos. Att man ser Sofia som 
en person med tankar, känslor och behov. 
Precis som alla andra. Sofias assistenter är 
jätteduktiga på att visa omtanke, de ser sin 
roll som assistent och de stöttar Sofia i sin 
roll som tonåring. De utmanar Sofia att våga 
prova nya saker, att våga utmana sig själv, 
att till exempel våga testa nya maträtter. Att 
utöka sin repertoar helt enkelt. Nästan all-
tid svarar Sofia bestämt nej när de föreslår 
någon aktivitet men de lyckas ändå få Sofia 
att göra saker. Att motionera till exempel är 
inte det roligaste Sofia vet, där pushar assis-
tenterna Sofia att rida, simma, cykla och att 
bowla. Att bowla tycker Sofia egentligen är 
jättetråkigt men de får ändå Sofia att våga 
prova. Hela tiden utmanar de Sofia och det 
är omtanke för mig, säger Lena och ler. 

Omtanke för mig 
är att man ser 
Sofia, inte bara 
en diagnos. Att 
man ser  Sofia 
som en person 
med tankar, 
känslor och 
 behov. Precis 
som alla andra. 
Lena, 
Mamma till sofia



6 · ViVidaNyTT · 4 –2 0 1 3

T e m a  O m Ta N K e

– Omtanke är även att assistenterna 
 tänker på att Sofia är en 17-årig tjej som 
skall få vara så som en ”vanlig” 17-årig tjej 
ska vara, lite rebellisk, fortsätter Lena och 
småskrattar lite. De tar med Sofia ut, de 
shoppar, de fikar och tar med Sofia hem till 
sina lägenheter bara för att ”vara”. De försö-
ker verkligen att anpassa aktiviteter efter 
Sofias ålder, Sofia ska ut, hon ska inte sitta 
hemma för det gör inte tjejer i den åldern 
säger Lena och ler. 

Assistenterna måste få känna sig hemma
Jag frågar hur Lena visar omtanke för Sofias 
assistenter. Lena säger att hon tycker det är 
viktigt att hålla på tider. 

– Missförstå mig inte, men det är viktigt 
att vi skiljer på jobb och fritid. Vi jobbar så 
nära varandra att det är lätt att jobb och fri-
tid flyter ihop. Likaså att är man sjuk så är 
man sjuk, allt går att lösa, vi hjälper varan-
dra! Det är inte för att vara hård utan jag 
vill även få assistenterna att känna att det 
här är deras arbetsplats. Samtidigt som jag 
verkligen försöker och vill att de ska känna 
sig hemma här, till exempel om de är hung-
riga så måste de känna att de kan gå och ta 
sig mat i kylskåpet. Likväl som det här är 
deras arbetsplats så måste de få känna sig 
hemma.

– Det är svårt att förklara, säger Lena 
och funderar. 

Att Lena och assistenterna har en väldigt 
nära relation och att Lena bryr sig väldigt 
mycket om Sofias assistenter märks tydligt. 

Sofia har olika band till assistenterna 
Banden mellan assistenterna och Sofia väx-
er för varje år som går. 

– Det ser jag tydligt, säger Lena. Banden 

ser lite olika ut mellan Sofia och assisten-
terna. Matilda kan till exempel få Sofia att 
våga testa nya maträtter, medan Hanna lätt-
are kan få Sofia att våga gå och shoppa och 
att motionera. Tillsammans med Matilda 
fann Sofia sin kreativa sida, det är de som 
pysslar mest tillsammans, berättar Lena. 
Lena visar mig tavlor, lampfötter, burkar 
och kuddar som Sofia skapat. Att assisten-
terna tycker otroligt mycket om Sofia och 
att banden mellan dem är starka går inte  
att ta miste på.

Lenas roll är att vara mamma. Vissa saker 
som assistenterna kan göra med Sofia, tyck-
er Sofia inte om att Lena gör. Lena som 
sjunger i kör får till exempel inte sjunga med 
Sofia, då känner sig Sofia obekväm och blir 
väldigt orolig. Men att sjunga tillsammans 
med assistenterna, eller ensam går bra. 
 Sofia är jätteduktig på att sjunga. Hon kan 
många Disney-låtar utantill och när Sofia 
mår bra och känner sig trygg, då sjunger hon. 

– Sofia har en jättevacker sångröst, säger 
Lena stolt. 

Vi har en naturlig samhöriget i gruppen 
För att skapa en samhörighet och gemen-
skap i gruppen så gör de inget speciellt 
 säger Lena.

 -Vi jobbar så nära varandra så det blir 
en naturlig samhörighet. Självklart så har  
vi personalmöten osv där vi går igenom 
schemaläggning mm. Förra året till jul så 
gick vi inte på julbord utan assistenterna 
önskade sig en Thanksgiving-middag istäl-
let. Så det fixade jag. 

Lena fortsätter: 
– Vi skrattar mycket tillsammans, vi har 

det väldigt högt i tak. Jag tycker det är jätte-
viktigt att ha en öppen dialog, jag vill verkli-

Assistenterna försöker verkligen att anpassa aktiviteter 
efter Sofias ålder, Sofia ska ut, hon ska inte sitta hemma 

för det gör inte tjejer i den åldern säger Lena och ler. 
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gen att assistenterna ska känna att de har 
inflytande på sitt jobb, att deras åsikter och 
idéer är jätteviktiga för mig och Sofia. Det 
är en slags omtanke det med. 

Skolan sätter fel fokus 
Omtanken från omvärlden kan bli helt fel 
ibland. Lärarna i skolan visar omtanke, på 
sitt sätt, men det är inte utvecklande för 
 Sofia. Sofia sitter idag och räknar samma 
mattetal som hon gjorde i femman. 

– Sofia är nöjd över det, hon känner sig 
jätteduktig, men var är utvecklingen? Jag 
vill ju att Sofia hela tiden ska få utmana sig 
själv, att utvecklas och bli starkare. Även vid 
Sofias gymnastik blev det fel från skolan 
 säger Lena. Av ”omtanke” från lärarna så 
beslutade de att Sofia ska ha gymnastik 
själv, ensam med läraren. 

– Varför? Sofia måste tränas på det soci-
ala, att jobba i grupp tillsammans med an-
dra! Idag har Sofia gymnastik tillsammans 
med de andra eleverna, visst, det var lite 
jobbigt i början men idag så går det hur bra 

som helst! Likadant så var jag väldigt be-
stämd och krävde att Sofia skulle äta till-
sammans i matsalen tillsammans med alla 
andra barn, inte sitta själv i ett rum som 
 lärarna ville från början fortsätter Lena. 
Idag äter Sofia tillsammans med de andra 
barnen och det går bra, lärarna sätter fel 
 fokus helt enkelt, de utmanar inte barnen.

Små ögonblick från omvärlden som  
gör att omtanken blir synlig
För Lena betyder omtanke från omvärlden 
de små ögonblicken som gör att omtanken 
blir synlig. – Ett leende, en nick som visar 
att jag ser dig, jag bekräftar dig, att de för-
står att Sofia har det lite jobbigt just nu om 
vi står i en kö och Sofia blir orolig, säger 
Lena. Det är så ofta som Sofia får fördöman-
de blickar från folk som bara stirrar. Sen be-
höver inte alla titta och bekräfta, förtydligar 
Lena. Vill man titta bort så är det helt ok, 
men jag vill inte att folk ska stirra. Det gör 
bara Sofia mer orolig. Men det känns som 
om vi svenskar är lite sådana, vi tittar gärna, 

sofia har bra koll på Disney-
familjen och sjunger gärna 

deras låtar. 

Disney är  
favoriten 

Foto: MilVio DiAz
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vågar inte ta kontakt och bekräfta, man ska 
inte lägga sig i. I USA är det helt annorlunda.  
Många gånger när vi varit ute har vi varit 
med om att de som jobbat där bara gett 
 Sofia en blick och sen frågat mig om hon är 
orolig, ja har jag svarat och då har de visat 
oss en annan kö istället som gått mycket 
snabbare. Det är omtanke för mig! I USA är 
allt så mycket lättare, i Sverige måste du 
kämpa för att få vara autist. 

Omtanken från omvärlden har 
 förändrats med Sofias ålder
Lena fortsätter:

– Omtanken från omvärlden har även 
förändrats med Sofias ålder. När Sofia var 
liten och tjoade till så var det helt ok, näs-
tan lite gulligt för små barn gör ju så. Nu 
när Sofia är större och gör likadant när hon 
är orolig så är det inte lika tillåtande – det 
är inte så gulligt längre. Sofia blir väldigt 
lätt orolig och får små utbrott, hon vaggar, 
gungar, snurrar håret och ”låter lite”. Det är 
inte så tillåtet i Sverige, du får inte sticka ut 
känns det som, då stirrar folk. 

Hur skulle du vilja att det var?, frågar jag.
– Jag skulle vilja att folk lärde sig vanligt 

folkvett, säger Lena och skrattar. Vanligt 
hyfs! Inte stirrar du på ”normala” i vanliga 
fall, varför måste du stirra nu? När Sofia 
sticker ut lite grann? Skicka ett leende istäl-
let, se Sofia!

Plastgran och julbord
Vårt samtal glider över till något annat som 
just nu står inför dörren. Det är jul och julen  
innebär värme/omtanke om varandra för 
många. 

– Firar ni jul på något speciellt sätt? Gör 
ni något speciellt tillsammans, undrar jag. 

– Nej…vi gör olika varje år. I år kommer 
vi troligtvis att fira jul med familjen. Sofias 
äldre bror Viktor kommer från Uppsala. Vi 
har plastgran, säger Lena och skrattar. Sofia 
hjälper till att klä granen, om än lite motvil-
ligt, men hon gör det. Assistenterna är väl-
digt omtänksamma, de köper julklappar till 
Sofia. Lena ler:

– Förra året fick även jag julklapp från 
dem, fina inramade bilder! Hanna vill gärna  
gå och äta ett klassiskt julbord, så det kom-
mer vi säkert att göra. 

 

Jag lämnar Lena och ett kallblåsigt Visby, 
men är alldeles varm i hjärtat. Stormen har 
lagt sig och på flyget hem funderar jag på 
allt som Lena berättat. Att omtanke inte 
 alltid behöver vara så ”stort”, att små saker 
från mig, eller dig, eller det allra enklaste – 
ett leende – kan betyda så väldigt mycket för 
någon annan. 

Nina Eriksson
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Kvalitetsåret 2013
Tiden går fort och vi närmar oss snabbt slutet av 2013. I likhet med 
tidigare år vill jag säga några ord om vårt kvalitetsarbete.

Utbildnings-   anmäl
datum  Kurs Ort senast

14 januari  Grundutbildning Västerås 1 januari
11 februari Grundutbildning Motala 24 januari
18 mars Grundutbildning Södertälje 13 februari
8 april Grundutbildning Borlänge 6 mars
23-24 april Arbetsledarutbildn. Örebro 9 april
6 maj Grundutbildning Örebro 22 april
9-10 maj  Anhörigforum  mer info kommer 11 april

Under våren planerar vi även in ett 
antal HlR-utbildningar i Örebro, Västerås, 
 södertälje och Norrköping. Datum kommer. 

Ergonomiutbildningar ordnar vi efter behov. 
skicka in din intresse anmälan. 

Har du frågor kring Vividas utbildningar är 
du välkommen att kontakta oss via mail 
utbildning@vivida.se

Kom ihåg att titta på vivida.se.  
Fler utbildningar är på gång!

Vivida har som idé att kontinuerligt bli bättre på 
kvalitet. En av de stora utmaningarna är därför 
att veta vilka kvalitetsinsatser eller brister på 
 sådana som genomförs. Det är ju först när vi vet 
vad som görs eller inte görs som vi kan konstate-
ra om något behöver göras bättre på ett annat 
sätt, eller om läget är bra.

Som en del av det arbetet har vi beslutat att 
göra ett kvalitetsbokslut varje år. I bokslutet re-
dovisar vi, för er och för alla andra som är intres-
serade, vilka kvalitetsinsatser vi genomför och 
där brister har uppstått. Grunden för bokslutet 
kommer från vårt kvalitetsledningssystem och de 
39 mätpunker vi har tittat på under året. Mät-
punkterna handlar om allt från hur ofta vi träffar 
er till hur många felaktiga löneutbetalningar som 
görs. Vi tittar på hur många klagomål som kom-

mer in och på antalet Lex Sarah utredningar eller 
för den delen, hur ofta vi behöver överklaga be-
slut och hur överklaganden går. Listan är ganska 
lång men vi hoppas att vi, genom att ta fram alla 
dessa siffror kan få ett hum om hur respektive 
grupp mår, var vi behöver lägga mer resurser och 
var det finns tillräckligt med resurser.

Arbetet med kvalitetsbokslutet kommer bli 
väldigt spännande och jag ser verkligen fram  
mot resultatet. Förhoppningsvis kommer arbetet 
leda till att vi kan komma ett steg till närmare vår 
vision att vi ska vara ett av Sveriges ledande före-
tag inom assistansanordning.

God jul och gott nytt år!
Fredric Käll, VD

Vividas utbildningsprogram för våren 2014
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Helen ordnade  
en prova-på-dag! 

Helene Torelli är en arbetsledare till en grupp assistenter i Västerås.  
På eget initiativ tog hon och hennes grupp tag i och ordnade en 

”prova-på-dag”. En dag full med situationer som Helenes son 
 Pontus behöver hjälp med dagligen. 

Prova-på-dag på eget initiativ
Helen bor i Västerås och är mamma 
till Pontus 17 år. Helen är också ar-
betsledare till en grupp assistenter 
som jobbar med Pontus varje dag. 
Pontus som har ett stort hjälpbe-
hov har ett gravt fler-funktionshin-
der, han har ingen egen kommuni-
kation, ep och är gravt synskadad, 
bland annat. Helen hade hört om 
andra som hade haft en prova-på-
dag och tänkte att det skulle vara 
nyttigt för dem också. Så på eget 
initiativ så ordnade hon och grup-
pen en egen prova-på-dag! 

Vi valde situationer som vi gör 
dagligen tillsammans med Pontus
– Syftet med dagen var att få känna 
hur det känns när man måste känna 
full tillit till någon annan i olika 
 situationer. Hur det känns att vara 
mottagare och få en större förstå-
else för hur Pontus upplever olika 
moment eller situationer berättar 
Helen. Tillsammans i gruppen be-
stämde de vilka moment de skulle 
prova på. Momenten de valde är 

saker de gör dagligen tillsammans 
med Pontus. De provade till exem-
pel på att mata och ge varandra 
dryck, åka lyftsele, borsta tänder-
na, åka rullstolscykel och att ha på 
sig elektroderna till elektrodressen. 
Under alla moment hade de ögon-
bindel på sig för att efterlikna hur 
det känns när man inte ser så bra. 

Lyftselen är något som Pontus 
använder varje dag. 

– Någon vecka innan vi hade 
prova-på-dagen så var Vividas er-
gonom Ellen hemma hos oss berät-
tar Helen. Här delade vi med oss 
bland annat av olika tips på hur 
man kan förenkla för att få på lyft-
selen på Pontus och för att få ett 
bättre ergonomiskt arbetsätt. 

– Att åka lyftsele var lite obe-
hagligt, man inte visste när eller 
om man skulle slå huvudet i taket! 

Den personliga hygienen inne-
håller många situationer där är  
det viktigt att vara lite försiktig. 
Det moment som gruppen provade 
på var att borsta tänderna på var-
andra. 

Är du också intresserad 
av att på att ordna en 
prova på dag? Kontakta 
din personalansvarige för 
att få tips och råd.

Prova-på-dag

AV NiNA ERiKssoN
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– Det här var nog den svåraste 
delen säger Helen. Det var nog 
 ingen som var riktigt nöjd med hur 
den utfördes. En hade för starka 
kräkreflexer, en tyckte det borsta-
des för försiktigt och en lite för hårt 
så det började blöda i tandköttet. 
Det var väldigt svårt att borsta 
 lagom hårt och lagom mycket så  
att den andra kände sig fräsch i 
munnen. 

Eftersom Pontus specialanpas-
sade rullstol var upptagen testade 
gruppen på att åka rullstolcykel is-
tället. Här var det mycket tryggare 
att sitta i rullstolsdelen än att sitta 
på sadeln! 

Att vara tydlig i sin 
 kommunikation är viktigt
Det alla kom fram till under dagen 
var hur viktigt det är att vara tyd-
liga i kommunikationen så att Pon-
tus, eller mottagaren, vet vad det 
är som händer. 

– Det var främst i matsituation 
som vi upptäckte hur viktigt det är 
med kommunikation, att man inte 
säger att mat/dryck kommer, och 
så är man inte beredd själv säger 
Helen. Det gäller verkligen att tänka 
på samspelet när sked och mugg 
kommer, för att Pontus som tar 
emot, ska vara beredd. 

 

Vi tycker det är väldigt roligt att få dela med oss av vad som händer ute hos våra kunder 
och assistenter. Har du också kanske ordnat en prova-på-dag? Eller har du andra tips 
och idéer som du tror kan vara värdefulla för andra att få läsa om? Vi tar gärna emot 
intressanta berättelser som vi kan lyfta i Vividanytt. 
Hör av dig till redaktionen: nina.eriksson@vivida.se

hör av dig till oss

Lita på mig! Att åka rullstolscykel, mata och borsta tänderna på varandra var några av de moment som Helene och 
assistenterna provade på. 
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Kola, choklad, nötter och marschmallows i en salig röra.  
som sagt, ett måste på godisbordet.

600 gram mörk kvalitetschoklad 70%
2 påsar dumlekola
2 nävar minimarschmallows
3 dl salta jordnötter
1 dl skalade pistagenötter

Gör så här
smält chokladen på låg värme i vattenbad. Blanda samtliga 
ingredienser. Häll upp smeten på en plåt, ca 3 cm tjock och 
låt stelna i kylskåpet. När smeten har stelnat skär du din 
Rocky road i rutor.

För den sunde  
– Andreas nyttiga kex

Rocky Road – ett måste på godisbordet!

Vividas 
julfavoriter!

För den som tycker att det blir alldeles för mycket choklad i magen 
kring jul bjuder Andreas på ett enkelt och nyttigt recept – knäckekex. 
Försvinnande goda tillsammans med en god ost och en kopp te! 

2 dl dinkelmjöl
1 dl solrosfrön
1 dl sesamfrön
½ dl linfrö 
½ dl rapsolja
2-3 tsk flingsalt (efter tycke och smak)
2 dl kokhett vatten.

Gör så här
Blanda mjöl, solrosfrön, sesamfrön och linfrön i en bunke. tillsätt olja 
och flingsalt och till sist vatten. 
Blanda väl och bred ut tunt på bakplåtspapper. skär i lagom stora bitar. 
Grädda i ugn 1 tim, 150 grader. 

V i V i da s  ba Ks i da

Tips! Byt ut olika frön 
och variera med olika 
kryddsättning. 

12 · ViVidaNyTT · 4 –2 0 1 3
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Petras favoritkaka på fikabordet i jul! smarrig rulltårta  
med pepparkakssmak och lingongrädde som fyllning. 

3 st ägg
1,5 del strösocker
2 dl vetemjöl
1 tsk ingefära
2 tsk kanel
1 tsk kryddnejlika
0,5 tsk bikarbonat
2 msk filmjölk eller yoghurt

Fyllning
1,5 dl vispgrädde
1,25 dl lingonsylt, gärna rårörd

Gör så här
Vispa ägg och socker poröst, blanda de torra ingredienserna och rör ner i socker-
blandningen. Rör till sist ner filmjölken eller yoghurten. Bred ut smeten på en plåt med 
bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen, 250 grader i ca 5 min. 
sockra kakan på ytan och stjälp upp den på bakplåtspapper. Pensla med kallt vatten på 
pappret och lossa det försiktigt. täck kakan med lätt fuktad duk och låt den svalna.
Vispa grädden och blanda med lingonsylten. Bred ut lingongrädden när kakan kallnat. 
Rulla ihop den och lägg den i frysen. ta fram den en halvtimma före servering och skär 
den i skivor. 

Petras goda 
pepparkaksrulle  
med lingongrädde

V i V i da s  ba Ks i da
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självklart så knäcker vår ekonomichef Jörgen extra så här 
lagom till Jul! Här kommer hans enkla och snabba knäckrecept 
som du fixar lätt i mikrovågsugnen!

1 dl vispgrädde
1 dl sirap
1 dl strösocker
25 st sötmandlar

Gör så här
Hacka mandeln. sätt ut ca 40 knäckformar. 
Blanda grädde, sirap och socker i en kanna eller burk med hög 
kant, som tål hög värme. 
sätt kärlet i mikrougnen på full effekt utan lock i ca 8 minuter.
Rör i mandeln. Fördela smeten i knäckformarna!

Klart!

Jörgens extra-knäck!
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V i V i da s  K ä r N Vä r d e N

 

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 
 lösning. 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. 

Omtanke är att vilja  
förstå och vilja hjälpa
I vår fjärde artikel har vi kommit till vårt 
kärnvärde omtanke. Att visa omtanke är 
att vilja förstå och att vilja hjälpa. För oss 
betyder även omtanke att skapa en för-
ståelse för alla individers situationer och 
behov utifrån ett empatiskt förhållnings-
sätt. Det uppnår vi genom att vara upp-
märksamma och lyhörda för våra kun-
ders och medararbetares behov, att se 
våra kunders och medarbetares önske-
mål, även om de inte är uttalade. 

Våra medarbetares åsikter  
är viktiga för oss
Att visa omtanke för oss är att sträva mot 
jämlikhet i relationer med vår omgivning, 
att alla idéer och synpunkter från våra 
kunder, medarbetare eller anhöriga ska 
värderas lika, oavsett om de strider mot 
varandra. Våra medarbetares åsikter är 
viktiga för oss för att kunna bedriva en 
verksamhet av hög kvalitet. 

Vi vill att alla medarbetare  
ska känna sig delaktiga och 
känna samhörighet
Vår tolkning av omtanke är också är att 
skapa samhörighet och tillhörighet – 
 gemenskap. Det är viktigt för oss att alla 
medarbetare känner sig delaktiga och 
känner en samhörighet. För att skapa 
 gemenskap ska Vivida och våra medar-
betare sträva efter att skapa forum för 
åsiktsbyte och delaktighet. Med dessa 
 forum vill vi öka möjligheten att se och 
förstå den enskilde samt få en större 
 förståelse för vår omgivnings behov. 

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

Omtanke 
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Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett neurologiskt funktionshinder sedan födseln.

Per-Johans tankar
AV PER-JoHAN iNGBERG

En annan  
men lika 
 viktig del  
är arbets
givarens 
 omtanke  
om sina 
medarbetare

Omtanke – är ett fint, värdemättat, 
men samtidigt ”luddigt” begrepp i 
vårt språk. Det var dess luddighet 
som seglade upp i huvudet på mig 
där jag satte mig med detta papper. 
Min inre bild: ”The Simpsons”, en 
rosa ullig pratbubbla – lite otydlig i 
konturerna och ordet ”OMTANKE!” 
som sakta seglar iväg över staden 
Springfield.

Att visa omtanke eller omtänk-
samhet, är i grunden något posi-
tivt. Samtidigt kan detta begrepp 
vara relevant på så många nivåer. 
Omtanke kan visas på många plan. 
För mig är det exempelvis när Pelle 
(i min blogg) kommer hem till 
 Annica med blommor, eller när 
 Annica lagar Pelles älsklingsmat  
– Biffstek med lök.

 Begreppet kan ha en mycket 
mera abstrakt betydelse som del i 
ett beskrivande uttryck ”äldreom-
sorg” då har ordet genast fått en 
mera tungrodd och – för många 
mera negativ klang – i vårt genom-
organiserade samhälle. 

 Assistans i den mening kunder 
och utförare kommer i kontakt 
med ska uppfattas som något posi-
tivt och till gagn för alla parter. När 
organisationen fungerar som bäst 
– och som avsett – tar en assistans-
samordnare t.ex. Vivida Assistans 

AB, vid när den grundläggande 
LSS-utredningen är slutförd. Där-
efter är det ett samarbete mellan 
kund och samordnare att dra för-
sorg så den enskilda individen får 
en lämplig assistans med omsorg 
och omtanke. Vilken i det dagliga 
livet utförs av de personliga assis-
tenterna. En assistans som för-
hoppningsvis också underlättar 
 livet som anhörig. Ömsesidig res-
pekt mellan kunder och assistenter 
borgar för en god omsorg.

 En annan – men lika viktig del – 
är arbetsgivarens omtanke om sina 
medarbetare, i administration så 
väl som de personliga assistenterna 
”på fältet”. Anställa nya medarbeta-
re är en del, men lika viktigt är det 
att arbetsledningen finns där, om 
det av någon anledning kör ihop 
sig. Detta för att privata – eller rent 
arbetsrelaterade – problem ska 
kunna tas itu med, innan de blir 
onödigt stora. Ett bra redskap i 
detta sammanhang är återkom-
mande personalträffar, medarbe-
tarsamtal samt arbetsplatspärmen 
– icke att förglömma. 

 
 Per-Johan Ingberg

Den här gången kretsar de kring ordet och begreppet omtanke!  
Tag någon stund och fundera, vad är det för dig?
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Vividas medarbetar-
undersökning 2013
Vivida Assistans skickar årligen ut en anonym medarbetarundersökning 
till 777 anställda personliga assistenter, de som har en aktiv mailadress. 
Årets medarbetarundersökning skickades ut under sommaren och 
svarsfrekvensen hamnade på cirka 40%. 

Trivsel och utveckling  
är Vividas mål
Årets medarbetarundersökning 
skickades ut under sommaren och 
svarsfrekvensen hamnade på cirka 
40%. Resultatet av undersökningen 
ligger till grund för det kontinuer-
liga utvecklingsarbete som bedrivs 
och vägleder i vilka frågor som bör 
prioriteras för att Vividas medar-
betare ska trivas och utvecklas i 
sitt arbete. Likt tidigare år är det 
positiv läsning över lag – som 
 assistent trivs man med sitt arbe-
te och Vivida som arbetsgivare, 
tycker att arbetet som personlig 
assistent är både viktigt och 
 utvecklande och att man har en 

bra arbetsmiljö och goda arbets-
kamrater. 

Värdefulla svar om  
bra och dåligt
En medarbetarundersökning av 
det här slaget kan omöjligen få 
100% positiva svar – det skulle 
signalera att individer troligen inte 
svarat öppenhjärtligt. Men det vi 
till viss del misstänkte och till viss 
del blev helt överraskade av, var de 
svar som kom in som vittnade om 
upplevelser av dåligt bemötande 
och otrygghet på arbetsplatsen, 

 situationer av hot och  fysiskt våld, 
mobbing och trakasserier. Det var 
inte många det handlade om – kan-
ske ett tiotal av nästan 300 svaran-
den – men i våra ögon hade en 
enda medarbetare i detta avseende 
varit en för mycket.

Utifrån detta har vi valt att skriva 
en artikel om ämnet för att sprida 
kunskap och visa att vi tar dessa 
upplevelser på största allvar. Vår 
förhoppning är att de som känner 
sig utsatta kan få en lösning på 
problemen, genom att antingen  
ta upp det själv med den/de det 
berör eller kontakta sin personal-
ansvariga för att få hjälp och stöd. 

Nej till kränkningar
Vivida har nolltolerans mot krän-
kande särbehandlingar, som är den 
formella benämningen i Arbetsmiljö-
lagen och som syftar till de mer 
vardagliga uttrycken mobbing, 
kränkningar, skitsnack, trakasse-
rier, undanhållande av information, 
utfrysning, saboterande av arbe-
tets utförande o.s.v. 

Vad ska du göra om du  
känner dig utsatt? 
Se i rutan på sid 17.

m e da r b e Ta r U N d e rs ö K N i N G

16 · ViVidaNyTT · 4 –2 0 1 3

Vividas medarbetarunder-
sökning 2013 bestod av 
48 frågor som handlade 
bland annat om trivsel, 
förtroende och arbets-
miljön på sin arbetsplats.

Medarbetarundersökning
2013

AV ANNA-KARiN WAllGREN
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Jag fick en förfrågan av 
redaktören för Vividanytt 
om jag var intresserad av 
att skriva en artikel gäl-
lande mobbning. Anled-
ningen till varför jag blev 
tillfrågad är att jag har er-
farenheten av att skrivit en C–uppsats om 
mobbning inom skolan och på arbetsplat-
ser. Jag har alltid haft ett starkt intresse av 
att lära mig hur människor fungerar i grupp 
och vilka  beteenden som stärks när vi är 
med andra.  Redan innan jag läste vid Öre-
bro Universitet 2008 så hade jag vissa för-
kunskaper om gruppbeteenden, eftersom 
jag under många år arbetat på ett HVB-hem 
för ungdomar.

Det finns alltid en risk att de som svarat 
inte svarat ärligt
Under arbetsledarforumet på Vividas kon-
tor i Örebro i år, då vi i seminarieform dis-
kuterade kring mobbning och trakasserier, 
sa en arbetsledare till mig: ”– Tänk om de 
som svarade i medarbetarundersökningen 
inte svarat ärligt?” Nej, det är alltid en risk i 
medarbetarundersökningar. Att i en enkät 

erkänna att man blivit/är ut-
satt eller kränkt är ett sätt att 
erkänna för sig själv att man 
är utsatt och därför kanske 
man kryssar ett annat alter-
nativ.

För oss som arbetsgivare 
är det dock väldigt viktigt att fortsätta arbe-
ta och sträva efter att den psykiska arbets-
miljön ska bli ännu bättre. Visst ska vi klappa 
oss på axeln och också vara nöjda med att 
den förhållandevis låga procenten visar att 
det är en överlag bra arbetsmiljö hos våra 
kunder, men samtidigt också fråga oss själ-
va: Formulerar vi frågorna rätt i enkäten? 
Formulerar vi tydliga rutiner för hur man 
ska gå tillväga om man blir utsatt för tra-
kasserier på arbetsplatsen? Med andra ord, 
hur kan vi bli ännu bättre?

Stressiga arbetsmiljöer och  konflikter  
är starkt bidragande till att mobbning 
uppstår
Det som går att säga om mobbning är att 
det ofta söks efter en definition av begrep-
pet. Vi kunde konstatera under vårt upp-
satsskrivande att detta är svårt.

m O b b N i N G

Vad gör man  
 åt mobbning?

Stress, ostruktur och bristande chefsstöd kan bidra till att konflikter och problem på 
arbetsplatser uppstår, vilket i sin tur kan gå så långt att det leder till mobbning. Hur 

gör jag om jag blivit mobbad eller utsatt för kränkande handlingar på min arbetsplats? 
Vart vänder jag mig? Andreas Lindström, personalansvarig på Vivida berättar.

AV ANDREAs liNDstRÖM
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Inom den forskning som be-
drivs inom skolan är psykologen 
och professorn Dan Olweus 
kanske mest känd, även inter-
nationellt, för sina beskrivning-
ar av mobbning. En definition 
som Olweus gör gällande 
mobbning är att:

”Det är mobbning när en 
 eller flera individer upprepade 
gånger och över en tid, blir ut-
satta för negativa handlingar 
från en eller flera individer”  
(Olweus 1986:8)

Det vi kunde konstatera var 
att många författare som skrev 
om vuxenmobbning och trakas-
serier på arbetsplatser angav 
stressiga arbetsmiljöer och 
konflikter på arbetsplatsen 
som inte hanteras i tid, som 
starkt bidragande till att mobb-
ning uppstår. Det konstateras 
också att starkt stressade per-
soner tenderar att avreagera 
sig på varandra.

Varför reagerar ingen?
Varför kan då mobbning före-
komma överhuvudtaget? Både 
inom skolan och i vuxenlivet 
finns det horribla exempel på 
när människor blivit utsatta för 
trakasserier, som i sällsynta fall 
till och med leder till självmord. 
Kritiken är oftast massiv. Varför 
gör inte skolan något åt det? 
Varför tar inte arbetsgivaren 
ansvar? Jag förstår kritiken, 
men jag förstår också svårig-
heten i att bemöta mobbning. 

Människor som befinner sig 
i någon form av gruppbildning 
tenderar ofta att förlita sig till 
vad gruppen vill. Människan är 
rädd att hamna utanför grup-
pen och väljer därför att följa 
strömmen. Inom mobbning är 
detta speciellt förekommande, 
då individen i rädsla av att 
hamna utanför gruppen och 
förlora normstyrda värden som 
frihet, rättvisa och trygghet, 
väljer att följa gruppens vilja. 

En person som då handlar an-
norlunda än gruppens normer 
löper en stor risk att bli utsatt 
för gruppens frustration. Det 
skrämmande i en sådan situa-
tion är att en person som till 
exempel väljer att tacka nej till 
after work med arbetskamra-
terna på fredagskvällar, tende-
rar att bryta mot gruppens 
 normer och därmed riskerar 
att utsättas för mobbning. 

Som assistent kan man 
 ibland uppleva stress  
och frustration
Under arbetsledarforumet var 
det flera arbetsledare som 
 utifrån tidigare erfarenheter 
nämnde avsaknad av chefsstöd 
som bidragande till konflikter. 
Som assistent kanske man har 
efterfrågat från sin personal-
ansvarige att det behövs ett 
schema på arbetsplatsen eller 
fler vikarier. Får man då inte 
hjälp och gehör från sin chef är 

Vår strävan är att alla i nästa års 
medarbetar undersökning  svarar:  
– Nej, jag har inte blivit  utsatt för 
mobbning på min arbetsplats!

Det är mobbning när en eller 
flera individer upprepade 
 gånger och över en tid, blir 
 utsatta för negativa handlingar 
från en eller flera individer.
DAn OLwEuS, PrOfESSOr
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det väldigt lätt att stressen och 
frustration i arbetsgruppen 
ökar, eftersom man tvingas 
 jobba mer för att täcka upp för 
varandra. Med andra ord, det 
uppstår en dålig psykisk arbets-
miljö på arbetsplatsen. Just så-
dana situationer kan leda till 
utstötning för en arbetskamrat 
då stressen och frustrationen 
tas ut över någon annan. 

Det är viktigt att försöka reda 
ut konflikter i tidigt skede
För Vivida är det viktigt att i ett 
tidigt skede försöka reda ut 
konflikter, eftersom konflikter 
tillsammans med en alltför hög 
stressnivå och ostruktur på ar-
betsplatsen kan leda till mobb-
ning. För att vi ska kunna han-
tera problemen i tid och på rätt 
sätt, behöver vi få reda på om 
det finns problem. Här finns ett 
ansvar hos våra assistenter att 
informera Vivida om konflikter 
eller problem har ägt rum. I 
min yrkesroll som personalan-
svarig försöker jag alltid infor-
mera assistenterna om att de 

ska vända sig direkt till mig 
oavsett vilken karaktär frågor-
na har. Konfliktfrågor kommer 
alltid att vara av den karaktä-
ren att de är känsliga att ta upp, 
människor blir ledsna, arga osv, 
men ju längre tid det går desto 
större blir problemet. 

Vivida ska så tidigt som möj-
ligt försöka hantera sådana här 
situationer, men vi kan också 
konstatera att det finns situa-
tioner där assistenter upplever 
det som olämpligt och olustigt 
att ta upp vissa saker med sin 
personalansvarige. Konflikten 
är kanske av sådan karaktär att 
assistenten upplever att det 
vore ett svaghetstecken att be-
rätta för sin chef om konflikten 
med en medarbetare eller kan-
ske till och med med kunden. 
Och det kan kännas ännu värre 
om konflikten gått så långt att 
det lett till mobbning. Oavsett 
hur långt situationen gått så är 
det väldigt viktigt att man som 
assistent alltid vet vart man ska 
vända sig, det får det inte råda 
några som helst tvivel om. Ut-

gångsläget är alltid att assisten-
ten samtalar med sin personal-
ansvarige, men det måste också 
finnas alternativ.

Utveckling av en handlings-
plan pågår inom Vivida
Just nu pågår ett arbete inom 
Vivida där vi utvecklar en 
handlingsplan för hur vi ska 
 förebygga och arbeta mot 
mobbning och kränkningar. 
Handlingsplanen gäller såväl 
assistenter som tjänstemän 
inom Vivida, det ska finnas 
hjälp och stöttning för alla om 
så behövs. Det finns inom orga-
nisationen en stark vilja att ar-
beta förebyggande med sådana 
här frågor, både ibland assis-
tenter, kunder, personalansva-
riga och andra befattningar 
inom företaget. 

Vår strävan är att alla i nästa 
års medarbetarundersökning 
svarar: – Nej, jag har inte blivit 
utsatt för mobbning på min 
 arbetsplats!

 

1.  i första hand bör du ta kontakt med den som du upple-
ver utsätter dig för mobbning/kränkningar. Du bör tydligt 
tala om för personen att du vill att han/hon ska upphöra 
med de handlingar som du tagit illa vid dig av. Hålla andra 
arbetskamrater utanför. 

2.  om du inte förmår ta kontakt med den som utsätter dig, 
kontakta din chef.

3.  om du känner att du av någon anledning inte kan tala med 
din chef, ta då kontakt med någon i Vividas ledningsgrupp.

4.  om inget av ovanstående känns möjligt, ta kontakt med 
ditt fack.

5.  om du anser att ovanstående möjligheter är uttömda har 
du möjlighet att vända dig till Arbetsmiljöverket. 

Så här ska du som medarbetare göra om du upplever 
dig kränkt/mobbad

Andreas Lindström, personal-
ansvarig på Vivida tar upp det 
viktiga ämnet mobbning och 
trakasserier på arbetsplatsen.
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Sekretess och 
sociala medier
Användandet av och intresset för att kommunicera i sociala medier har vuxit snabbt och 
man kan dagligen läsa om privata angelägenheter på facebook, Instagram och i bloggar. 
Som assistent jobbar du nära din brukare och ibland kan det vara svårt att skilja på jobb 
och fritid. Var går gränsen? Vad får jag egentligen dela på sociala medier? 

Användandet av  
sociala medier har vuxit
Personlig integritet är någonting 
som de flesta värderar högt och 
månar om. Att för en främmande 
person berätta om sina personliga 
och ekonomiska förhållanden är 
för många otänkbart. Men i och 
med att användandet av, och in-
tresset för att kommunicera via 
 sociala medier har vuxit, så tycks 
en spricka i integriteten ha upp-
stått. Vad detta beror på är oklart. 
Oavsett orsak så kan man nu dag-
ligen läsa om privata angelägen-
heter på sidor som Facebook, 
 Instagram eller diverse bloggar.  
Att skriva om mycket privata hän-
delser ur sitt eget liv, eller omstän-
digheter i sin egen livssituation 
står den enskilde fritt. 

Vad säger lagen?
Men vad från sitt arbete får en 
 assistent dela på sociala medier? 
 Yttrandefrihet och tryckfrihet är 
mänskliga rättigheter och anses 
vara grundpelare i de flesta demo-
kratiska samhällen, så även i Sverige. 
Grunden för dessa friheter finner 
man i svensk rätt i regerings  for-

men som är en av Sveriges grund-
lagar. Huvudregeln är därmed att 
var och en fritt får uttrycka sina 
åsikter i tal och skrift. Dock finns 
det undantag från dessa friheter, 
men dessa måste uppfylla vissa 
krav samt vara instiftade i lag.

De som arbetar med kunder 
som har en funktionsnedsättning 
får en stor insyn i deras privatliv. 
Denna insyn i kundens privatliv i 
kombination med kundens utsatta 
ställning har motiverat att det i 29 
§ lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
(LSS) finns ett lagstadgat undantag 
från yttrande- och tryckfriheten. 
Därav framgår följande:

”Den som är eller har varit verk-
sam inom yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet som avser insat-
ser enligt denna lag får inte obehö-
rigen röja vad han därvid erfarit om 
enskildas personliga förhållanden.”

Tystnadsplikten finns för att 
skydda kunden och dennes  
närstående
Detta betyder att var och en som 
arbetat, eller arbetar, inom dess 
 ramar, oavsett uppgift och varak-

Vividas jurist Tom Schultz-
Eklund förklarar vad du 
får dela och inte dela i 
sociala medier.

att dela eller  
inte dela

AV toM scHUltz-EKlUND
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tighet, har en livslång tystnads-
plikt. Detta innebär ett förbud 
att muntligen, skriftligen eller 
på något annat sätt förmedla 
information om kunden eller 
dennes närstående och deras 
åsikter eller omständigheter. 
Lagen medför alltså ett förbud 
för assistenter att berätta för 
någon utomstående om någon-
ting som de sett, hört eller upp-
levt i sin tjänst. Tystnadsplik-
ten finns för att skydda kunden 
och dennes närstående. Där-
med gäller tystnadsplikten mot 
såväl en förälder som inte har 
vårdnad om sitt barn, som mot 
en utomstående. Tystnadsplik-
ten gäller inte mot en vård-
nadshavare, god man eller för-
valtare.

Tystnadsplikten kan endast 
åsidosättas gentemot allmän-
heten genom samtycke. Om 
kunden och dennes närstående 
har gett sitt samtycke till att 
viss information delas, så är det 
tillåtet att dela den informatio-
nen. Nyckeln här är kommuni-
kation. Vad tycker den assis-
tansberättigade och hans 
när   stående är acceptabelt? För 
en kund som inte själv är för-
mögen att föra sin talan kan 
 sådant samtycke ges av en 
vårdnadshavare, god man eller 
förvaltare.

Med hänsyn till det nyss 
 sagda känns det i det närmaste 
överflödigt att säga: det är inte 
acceptabelt att utan samtycke 
skriva om, eller ladda upp bilder 

på kunden, dennes familj och 
omgivning. Sådan delning av 
information utgör ett brott mot 
tystnadsplikten, och är därmed 
även en straffbar gärning. Tyst-
nadsplikten bör tas på allvar då 
den i grund och botten månar 
om kundens personliga integri-
tet.

Har du frågor kring tyst-
nadsplikt och sekretess så är 
du alltid välkommen att kon-
takta våra jurister, de svarar 
gärna på dina frågor. 
 

Tänk efter innan. Det gäller att vara försiktig med vad du delar på nätet. tystnadsplikten är till för att måna om kundens 
personliga integritet.
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God Jul
Gott Nytt Åroch

önskar

alla vi medarbetare på Vivida Assistans!

L i T e  aV  Va r j e

Alla tiders julsång! 
”Vinterhamn” finns med på 
 albumet ”Tomten har åkt hem” 
med Benny Andersson & Helene  
sjöholm. Ger dig garanterat ståpäls!

Christmas Tales med
Alexander Rybak
Klassiska sånger i härligt  
storbandsformat!

Sarah Mclachlan wintersong  
– En fantastisk stämningsfull skiva 
att lyssna till i vintermörkret. 

Julens öppettider 
på Vividas kontor

Vividas öppettider under  
jul och nyår:

23 december 8.30 – 12.00
24-26 december stängt
30 december 8.30 – 12.00
31 december stängt
1 januari  stängt

När kontoret är stängt kan du vid 
akuta bemanningsärenden ringa  
vår jourtelefon som har nummer 
076-119 41 20

Övrig tid är kontoret öppet som 
vanligt mellan 8.30 – 17.00

häng med oss  
på facebook!
Gå in på facebook.com och sök på 
”vivida assistans”, Klicka sedan på 
”Gilla”-knappen. Nu får du aktuell 
info som vi lägger ut på facebook!

Tips på julmusik!
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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 vår 
 personalassistent therese Hultman, så fixar hon ett nytt till dig.  
therese når du på mail: therese.hultman@vivida.se 

som assistent hos Vivida 
får du ett assistent-id 

ID-kort

Glöm inte...
…att skicka in din 

e-postadress till oss

45% av de som fick lön i 
november månad fick sin löne-

specifikation via e-post.  
Har du glömt att anmäla dig? 

skicka din e-post till lon@
vivida.se

är anställd som personlig assistent vid Vivida Assistans AB.
Kortet gäller tillsammans med giltig ID-handling och får ej överlåtas till annan person.

Vivida Assistans AB · Box 1814 · 701 18 ÖrebroTelefon 019-555 43 00 · Fax 019-555 43 99 · Org.nr: 556666-3265www.vivida-assistans.se

Personlig assistent

Förnamn Efternamn920309-XXXX

NOVEMbER
tomas i Örebro – 30 år
lina i Västerås – 30 år

solveig i Örebro – 60 år
Ulrika i Hägersten – 30 år

Malin i lomma – 40 år
carin i Bjärred – 60 år

DECEMbER
Veronica i Västerås – 70 år
camilla i Västerås – 30 år

Kent i Västerås – 60 år
lena i Västerås – 60 år
Marika i Örebro – 30 år

Ann-christin i Borlänge – 50 år
Martina i Vetlanda – 30 år

JANUARI
Joof Pa Dodou i Uppsala – 30 år 

Marianne i Norrtälje – 50 år
Gunilla i Örebro – 70 år
clara i Västerås – 20 år

Hans-Göran i Västerås – 60 år
silvia i Eskilstuna – 30 år

Vivida vill gratulera alla 
 medarbetare som fyller jämt 
under november, december 

och januari! 

Stort grattis till er!

Välkommen Hillevi!
Hillevi Severin kommer att vara vår 
vikarierande receptionist fram till 
augusti nästa år. Hillevi ser bland 
annat till att du hamnar rätt när 
du ringer till oss. Hon har tidigare 
jobbat i bokaffär och har ett stort 
intresse för böcker förstås, men även 
för färg & form och att laga god mat, 
gärna lite festliga och tjusiga dess-
erter. När hon reser, reser hon gärna 
till storstäder. Vi är väldigt glada 
att Hillevi börjat jobba hos oss och 
 önskar henne hjärtligt välkommen! 

Nytt ansikte på kontoret!
glatt

Gillar du att pyssla men har slut 
på idéer? På bloggen skapligt  Enkelt 
hittar du massor av roliga och  kreativa 
pysseltips för alla åldrar! 
www.skapligtenkelt.se och leta upp 
julpyssel.

Pysseltips för stora och små!



Vivida Assistans – Med högre kvalitet.
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


