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Under våren har Vivida Assistans arbetat 
extra mycket med kvalitetssäkring. Det 
har framför allt handlat om validering av 
assistenternas kunskaper men också om 
fler utbildningar och ytterligare resurser på 
kontoret.

Åsa Karlsson och Åsa Sevefjord som i 
förra numret av Vivida Nytt berättade om 

Vivida satsar på kvalité sid 3
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Storsatsning på kvalité 

Valideringsexamensfirande sid 2

hur de hade det på valideringsutbildningen 
är nu klara. De har jobbat hårt och nu läst 
in 1 350 gymnasiepoäng och kompetens för 
undersköterska. Detta firades med examen 
på kontoret den andra juni.

Mycket nöje i sommarvärmen!
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Den andra juni var det dags för stort  
examensfirande på Vivida. Åsa Karlsson 
och Åsa Sevefjord var då äntligen klara 
med sin valideringsutbildning. 

– De har båda läst in och validerat 1 350 
gymnasiepoäng och därmed nått en 
undersköterskekompetens. Deras mål var 
1 000 poäng och en kompetens för personlig 
assistent. De har gjort ett jättearbete och 
uppfyller alla mål på bästa sätt, säger 
Anna-Karin Lilja. 

Många som arbetar idag har ingen utbild-
ning men däremot stor erfarenhet och 
gedigen kompetens. Validering innebär att 
de anställda ska kunna tillgodoräkna sig 
de kunskaper han eller hon fått genom sitt 
arbete som personlig assistent.

Tårta
Deras examen firades på kontoret med 
tårta, blommor, diplom och betyg.

– Det känns skönt men samtidigt lite tomt 
att vara klar. Att ha ett papper på att det 
här kan jag. Men man vill också ha mer, 
kunna utvecklas för att det här är ju något 
vi har fått ett bevis och intyg på. Detta är 
också något vi har användning av, säger de 
båda i samförstånd. 

Vill läsa mer
– Det bästa med denna validering är att 
man får ett bevis och intyg på det, säger 
både Åsa Karlsson och Åsa Sevefjord. 

Självförtroendet har ökat och båda känner 
en stor personlig utveckling. De lovordade 
dessutom läraren Anna-Karin Lilja som 
de tycker varit fantastisk. Båda vill också 
fortsätta plugga till hösten. 

– Ja, vi skulle gärna läsa in till behandlings-
assistent, nu har vi ju både behörighet för 
personlig assistent och undersköterska 
så nu vill vi gärna komplettera med det 
också. Dessutom skulle vi även vilja ha mer 
administrativ utbildning inom exempelvis 
datakunskap, säger båda två.

Grattis
Vivida vill rikta ett stort grattis till Åsa 
Karlsson och Åsa Sevefjord och önska dem  
lycka till på den fortsatta utbildningen. 

Intresserad?
Om du själv skulle vilja gå validerings-
utbildningen, kontakta Anna-Karin Lilja 
019-15 77 78 för mera information. 

 

Åsa Karlsson och Åsa Sevefjord gratulerades 
av Vividas VD Fredric Käll.

Examen 
        med 
 toppbetyg 
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Sedan den 5 maj i år     
arbetar Sofia Franssén 
hos Vivida som jurist. 
Detta för att förstärka 
Vividas juridiska kom-
petens och öka Vividas 
satsning på stöd och 
hjälp till föräldrar och 
anhöriga.

Sofia Franssén är 34 år och kommer 
ursprungligen från Norrköping. Hon har 
tidigare bott i Örebro innan hon flyttade 
till Uppsala för att plugga i några år. 

Deltagare på första hjälpen utbildningen.

Vi på Vivida

Sofia
Franssén

Jurist

Sedan förra sommaren bor hon återigen 
i Örebro och innan hon kom till Vivida 
arbetade hon på advokatfirman Lindahl. 

Hennes familj består av man och två barn, 
en pojke på sju år och en flicka på tre år. 
Fritiden ägnas bland annat åt att träna, laga 
mat och resa. 

– Jag gillar att laga en nyttig och väl- 
balanserad kost som ska passa för hela 
familjen och som även barnen ska gilla,     
när det gäller resor är Grekland ett favorit-
resemål, säger Sofia Franssén. 

Sofia stärker Vividas juridiska kompetens

Livsviktig 
Trygghetssäkring
Det var många som kom till kontoret 
den 2 juni för att genomgå första hjälpen 
utbildningen. 

Utbildningen genomfördes av Michael 
Hagberg, Vividas utbildare i första hjälpen 
och Anna-Karin Lilja, utbildningssamord-
nare. Båda är behöriga instruktörer enligt 
riktlinjer från Svenska rådet för hjärt- och 
lungräddning. Efter genomförd utbildning 
fick alla deltagare ett certifikat.

– Det har gått otroligt bra och väldigt         
smidigt. Alla var verkligen duktiga och 
intresserade, säger Michael Hagberg. 

 
Hjärt- och lungräddning är en akut första 
hjälpen behandling som ges omgående till 
en person som är medvetslös, inte andas 
och saknar puls. En omedelbar insats är 
ofta avgörande och kan vara skillnaden 
mellan liv och död. 

En av dem som gick utbildningen var Ann-
Katrin Bergström från Örebro. 

– Det har varit nyttigt och lärorikt. Sedan 
har det också varit roligt att träffa andra 
assistenter från andra städer. Jag hade inga 
direkta förväntningar innan men tycker att 
det var en positiv och bra utbildning, säger 
Ann-Katrin. 

Vill du gå utbildningen?
Ann-Katrin vill också uppmana andra att 
gå den här utbildningen. Om du är 
intresserad kontakta Anna-Karin Lilja 
på telefon 019-15 77 78.   
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Vivida vill gratulera

Kontakta oss 
Telefon:  .........................................019-15 77 70 
Jourtelefon:  ................................ 076-119 41 20 
E-post:  ................ vivida@vivida-assistans.se
Besöksadress:  .. Skomaskinsgatan 6, Örebro 
Postadress:  ............... Box 1814, 701 18 Örebro 
Hemsida:  ................ www.vivida-assistans.se 
Ansvarig utgivare:  ...............Patrik Anshelm 
Redaktör:  ...................Rasmus Hammarlund

I juli skulle Vivida vilja gratulera Linnéa och 
Helena i Örebro som fyller 40. Dessutom 
Sofie från Västerås som fyller 20, Johanna 
från Enköping som fyller 20 och Tommy från 
Västerås som fyller 60. 

Och i augusti vill vi gratulera Per Åke i 
Eskilstuna som fyller 70 år, Lennart i Motala 
som fyller 50, Hans i Tierp som fyller 60, 
Monika i Stockholm som fyller 40. Dessutom 
Nathalie i Stockholm som fyller 20, Marit 
i Västerås som fyller 50 och Kajsa också i 
Västerås som fyller 20.  

Lön i semestertider 
För att du ska få rätt lön är det viktigt att 
du skickar med en lapp med tidrapporterna 
där du skriver vilka veckor du har ledigt 
från schemat. Denna lapp skickas med 
tidrapporten för samma månad som du 
har semester, dvs. ska du ha semester i juli 
skickas lappen med juli månads tidrapport.

Öppet hus på Vivida
Den 5 september vill Vivida 
bjuda in kunder, anställda 
och anhöriga till öppet hus. 
Vi bjuder på kaffe och tårta 
mellan 14.00-17.00. Varmt välkomna! 

Ny regel från Försäkrings-
kassan från 1 juli 2008 

Från 1 juli har Försäkringskassan änd-
rat reglerna för Assistansersättning. 

För oss på Vivida innebär det här inga   
större förändringar utan allt kommer 
att, med vissa undantag, flyta på som 
vanligt. 

För vidare information se det brev som  
har skickats ut till samtliga kunder. 

Söker du ytterligare information eller 
har frågor kontakta Fredric Käll på 
telefon 019-15 77 71.

”Förtroende är en viktig trygghet. Dessutom 
är det en av de viktigaste egenskaperna i 
en bra relation”. Förtroende är ett av Vividas 
kärnvärden och något vi vill värna om. 

Förtroende

Kontorstider i sommar 
Kontoret är bemannat hela sommaren 
vardagar 08.00-17.00, övriga tider vid akuta 
ärenden kontakta jourtelefon 076-119 41 20.  

Vivida byter telefonnummer  
 019-555 43 00
 Vivida byter telefonnummer den 
 1 juli. Det nya växelnumret är  
 019-555 43 00.
Under en övergångsperiod kommer även 
det gamla numret 019-15 77 70 att gälla.

Vivida vill passa på att önska 
alla anställda och kunder en 
riktigt trevlig sommar!


