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Ledare

Den 1 oktober 2004 började Vivida Assistans 
sin verksamhet från en skrubb i en gammal 
skofabrik. Det hela började med en idé om 
hur vi trodde att vi skulle kunna skapa assis-
tans med hög kvalitet utifrån en etisk värde-
grund. Redan innan start lade vi fast en vär-
degrund som kan sammanfattas med orden 
Ansvar, Kompetens, Omsorg och Förtroende. 
Allt vi gör ska vara förenligt med dessa kärn-
värden och vår värdegrund.

Sommaren 2004 utvecklade vi en 5-års plan 
som angav i vilken takt Vivida skulle utveck-
las. Vi har nära nog följt den planen i detalj 
och nu tar vi sats för fem nya år. En del i 
planen har varit att successivt utveckla en 
organisation och ett erbjudande med stör-
re djup och bredd. Här kan jag bland annat 

nämna utvecklingen av en egen utbildnings-
organisation samt det kommande assis-
tansboendet. I takt med att Vivida växer så 
erbjuds kontinuerligt nya möjligheter att 
göra assistansen ännu bättre. 

Det har varit fem fantastiska år där vi 
har fått lära känna många intressanta män-
niskor. Men även fem år där vi fått lära oss 
mycket nytt. Vi är stolta över att kunna ha 
utvecklat något bra tillsammans med våra 
kunder och assistenter som med sina tankar 
och idéer har hjälp till att forma Vivida till 
vad det är idag.

Jag vill passa på att tacka er alla för den 
tid som varit och hälsa alla hjärtligt välkom-
na till fem nya år!

Fredric Käll, VD   

Vi är som vanligt nyfikna  Vivida Nytt är som alltid nyfikna på vad som händer där ute i grupperna, stora som små 
händelser. Ring, skriv och berätta vad som händer. Skicka gärna bilder och texter till oss. Du når redaktionen på rasmus.
hammarlund@vivida-assistans.se, det går förstås bra att ringa på 019-555 43 55. 

Med sikte på fem nya år!

Telefonnummer och adress
Växel:  019-555 43 00 
Fax:  019-555 43 99
Jourtelefon: 076-119 41 20 
Besöksadress: Skomaskinsgatan 6, Örebro 
Postadress: Box 1814, 701 18 Örebro 

Hemsida:  www.vivida-assistans.se 
E-post:  vivida@vivida-assistans.se
Ansvarig utgivare:  Patrik Anshelm 
Redaktör:  Rasmus Hammarlund
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Noterat

Tvätta händerna!
Kommer svininfluensan eller 
inte? Faran är ännu inte över 
och nu har vaccination av 
prioriterade grupper påbör-
jats. Det finns all anledning 
att fortsätta med en god 
handhygien. 

Vinterkräksjukan är som 
vanligt på gång under vin-
terhalvåret och ett av de 
bästa sätten att skydda sig 
är att tvätta händerna 
noga och även vara noga 
med rengöring av ytor. 
Vinterkräksjukan är 
en mycket smittsam 
sjukdom och även 
om den inte är far-
lig så är 
den 

väldigt jobbig för dem som 
drabbas av den. 

Det är viktigt att fort-
sätta att använda handsprit 
efter toalettbesök och före 
och efter matlagning. En 
god idé kan vara att ställa 
en flaska handsprit vid ytter-
dörren och använda efter 
att man har varit utomhus 

eller vistats i offentliga 
miljöer.

4
Fyra punkter som är bra 
att veta om handsprit 

•	Handsprit	torkar	inte	ut	
huden på samma sätt som 
tvål 

•	Handsprit	ska	bara	använ-
das på torra händer och 
man bör lufttorka händer-
na efteråt

•	Handsprit	dödar	bara	de	
befintliga bakterierna, det 
ger inget långvarigt skydd

•	Handsprit	kan	ge	fläckar	
på kläder om de kom-
mer i kontakt med 
varandra. 

Månadens bilder: Tidig höst
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Vivida Assistans 5 år

Vivida Assistans 5 år
bolagets förste anställde. 
Snart anställdes Carin Karls-
son för att ta hand om före-
tagets ekonomi. 

– Till att börja med 
hyrde vi en skrubb i en gam-
mal skofabrik där tre arbets-
platser fick plats. Ganska 
snart märkte vi att skrubben 
snabbt skulle bli för liten, 
därför tittade vi på nya loka-
ler och hamnade till slut på 
Skomaskinsgatan 6, där vi 
sitter än idag, säger Fredric. 

Bowlinghall på kontoret
Hans Wennberg, som också 
var en av grundarna minns 
första gången han kom in 
på det nya kontoret. 

– Jag tänkte, här kan vi 
ju ha en egen bowlinghall. 
Då var vi bara fem anställda 
på kontoret, numera sitter vi 
drygt 20 personer i samma 
lokaler. 

Sommaren 2004 utveck-
lades en 5-års plan som 
angav i vilken takt Vivida 
skulle utvecklas. I takt med 
att företaget har vuxit så 
har företaget kunnat skapa 
förutsättningar för att göra 
assistansen ännu bättre.

– En del av planen var 
att successivt utveckla en 
organisation och ett erbju-
dande med större djup och 
bredd. Här kan jag bland 

annat nämna utvecklingen 
av en egen utbildningsorga-
nisation samt det komman-
de assistansboendet, säger 
Fredric.

Under våren 2007 intro-
ducerades bland annat  
Vivida Nytt för att ge alla 
medarbetare information 
om vad som händer inom 
företaget. System och ruti-
ner har successivt utveck-
lats och Vivida fortsätter att 
skapa förutsättningar för en 
bra assistans. 

– Det har varit fem fan-
tastiska år där vi har fått lära 
känna många intressanta 
människor. Men även fem 
år där vi fått lära oss myck-
et nytt. Vi är stolta över att 
kunna ha utvecklat något 
bra tillsammans med våra 
kunder och assistenter som 
med sina tankar och idéer 
har hjälp till att forma Vivi-
da till vad det är idag, säger 
Fredric.

Våren 2004 väcktes planer-
na på att starta det assis-
tansbolag som senare skulle 
bli Vivida Assistans. Fredric 
Käll, Vividas VD ville skapa 
ett assistansbolag som stod 
för vad de sa, som hade ord-
ning på saker och ting och 
kunde leverera bra kvalitet 
på personlig assistans. Arbe-
tet inleddes tillsammans 
med Patrik Anshelm och 
Hans Wennberg. 

– Till skillnad mot många 
andra som startar företag 
började vi med att faststäl-
la en värdegrund som tyd-
liggjorde vad vårt företag 
skulle stå för. Resultatet blev 
våra fyra kärnvärden omtan-
ke, ansvar, kompetens och 
förtroende, berättar Patrik.  

Kärnvärdena är den 
moraliska och etiska värde-
grund som företaget vilar 
på och som ska genomsyra 
verksamheten på alla nivåer 
i stort och smått. I praktiken 
innebär det att ett beslut 
som inte överinstämmer 
med något av kärnvärdena 
inte ska genomföras. Istället 
ska ett alternativ sökas som 
överinstämmer med dem.

Vivida Assistans AB 
grundades den 14 septem-
ber 2004 och den 1 oktober 
samma år blev Fredric Käll Kontor stort som en bowlinghall
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Flytten innebar 
lugn och ro
Familjen Birgersson från Skövde har varit med redan från 
början hos Vivida. Det har varit en lång resa som både 
har gått upp och ner men som också har inneburit många 
bra saker. 

I centrum står Maria som runt omkring sig har sin stora 
familj med mamma Anita och hennes sambo Håkan 
samt två äldre systrar Catarina och Eva samt familjens 
djur. Det är hundarna Flisa och Fia samt kaninen Gur-
kan. 

Storasyster Catarina är arbetsledare i gruppen och 
mamma Anita jobbar nästan alltid någon dag i veckan. 
Det fungerar bra. 

Familjen kom i kontakt med Vivida för fem år sedan.
– Vi hade en väldigt jobbig period och vi behöv-

de hjälp. Utan att skräda med orden kan jag säga att 
flytten till Vivida blev mycket lyckad och den räddade 
framtiden för Maria, säger Catarina. 

Arbetsgruppen är ganska liten och uppstår det pro-
blem går de oftast rätt lätt att lösa. Men även gruppen 
klarar sig själva så känner de alltid att de har stöd från 
Vivida i ryggen. 

– Det känns som en väldig trygghet, och även om 
vi gärna sköter det mesta själva, så vet vi  att Vivida 
finns där om det skulle vara något större som dyker 
upp, fortsätter Catarina. 

Framtiden för Maria och gruppen ser ljus ut, flyt-
ten till Vivida innebar lugn och ro för gruppen och det 
känns bra tycker alla inblandade.

Personal våren 2005

Första spadtaget för det nya assistans-

boendet, en viktig satsning

Vividas arbetsledare under utbildning
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Träff med en av Vividas assistenter

Nathalie Johansson

Namn:  

Nathalie Johansson

Ålder:  

23

Bor:  

Eskilstuna

Familj:  

Sambo

Gör: 

Pluggar till sjukskö-
terska och arbetar 
som personlig 
assistent.

Fritiden: 

Ägnas år vänner 
och familj, vara 
utomhus
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Hösten har kommit till Eskilstuna där  
Nathalie Johansson bor, pluggar och arbetar.

Nathalie är 23 år och kommer ursprung-
ligen från Stockholm. I Eskilstuna har hon 
bott i drygt ett år. 

– Jag kom till Eskilstuna för mina studier. 
Jag läser till sjuksköterska på Mälardalens 
högskola här i Eskilstuna. Sedan mötte jag 
kärleken här och blev kvar, berättar Nathalie 
inledningsvis. 

Pratstunden tillsammans med 
henne blir på ett café i centra-
la Eskilstuna. Det är fortfaran-
de ganska tidigt på förmiddagen 
så ännu har inte så många hun-
nit kommit hit. Det är oktober 
månad och hösten har gjort sig 
påmind utomhus. Men vädret är strålande 
solsken och inte ett moln på himmeln. På 
cafébordet står tekopparna med en smak 
och doft av Söders höjder som det heter. 

– Det gav mig lite hemkänsla, säger 
Nathalie när hon kommenterar valet av  
te-sort. 

Det handlar om enkla, roliga grejer
På cafeét där det nu börjar komma lite folk 
strömmar musik ur högtalare någonstans 
medan pratet fortsätter och teét rinner ner. 
Hur kommer det sig då att Nathalie valde 
att bli personlig assistent? Hon har jobbat 
på Vivida sedan i somras och detta är första 
gången hon har jobbet. Nathalie trivs väl-
digt bra med sitt arbete och är ofta ute till-
sammans med sin kund. 

– Det behöver inte vara så märkvärdigt, 

det kan bara handla om att ta med sig mel-
lanmålet och sitta ute eller sitta på tågsta-
tionen och räkna tåg, enkla men roliga gre-
jer. 

Gillar närheten
Den fritid som blir över ägnar hon åt vänner 
och familj. 

– Jag tycker det är roligt att bara vara 
tillsammans, bara att verkligen få vara till-
sammans och umgås och ibland laga mat 
tillsammans tycker jag är väldigt trevligt. 

Närheten är också något hon gillar med 
Eskilstuna. Även om hon saknar att allt finns 
i Stockholm så gillar hon närheten med att 
bo i Eskilstuna. Att kunna ringa en kompis 
och säga att vi ses på stan om en halvtim-
me eller om man vill ta sig hem en sen kväll 
behöver man inte vänta i timmar på en buss 
som ska gå. 

– Det är skönt och bekvämt att kunna 
cykla vart man än ska, det gillar jag med 
Eskilstuna.  

Pratstunden är över och teet urdruck-
et. Det är dags för Nathalie att cykla vidare, 
nya förpliktelser och äventyr väntar någon-
stans i Eskilstuna, och Nathalie gillar läget.

Nathalie gillar läget 
i Eskilstuna

”Det är roligt att bara 
vara tillsammans ”
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Grävande

Äntligen byggstart! 
Den 16 september sattes änt-
ligen spaden i marken för ett 
första spadtag. Bygget av 
Vividas första assistansbo-
ende är nu i full gång. 

Maria Magnusson, ord-
förande i nämnden för funk-
tionshindrade på Örebro 
kommun: tog tillsammans 
med några av de som ska 
bo i de sex lägenheter som 
ska byggas tog det första 
spadtaget.  

– Vi drog igång detta 
projekt under 2007 och till-
sammans med föräldrar och 

anhöriga har vi utvecklat 
detta koncept. Det är en ny 
typ av boende för personer 
med personlig assistans som 
vi kallar det för assistansbo-
ende. Konceptet är enkelt 
och det bygger på gemen-
skap och trygghet, både för 
de boende men också för 
Vividas medarbetare, säger 
Patrik Anshelm på Vivida.

Ville ha ett bra boende  
Anki Bergström från Örebro 
kom till Vivida med en fun-
dering över hur det skulle 
lösa sig med boendefrågan 

för hennes son. Hon ville 
ha ett bra boende där hen-
nes son skulle få det stöd 
och hjälp han behövde i var-
dagen. 

– Det känns underbart 
att boendet drar igång, kan 
knappt fatta att det är sant. 
Jag känner mig väl förbe-
redd på att min son ska flyt-
ta och har stor förväntning-
ar på att det ska bli bra, 
säger Anki Bergström som 
tillsammans med sin son 
var med och tog det första 
spadtaget på det nya boen-
det.

Maria Magnusson tar det första spadtaget

Anki och sonen 

Tommy tar det 

första spadtaget Förväntansfulla hyresgäster tillsammans med Maria Magnusson

Vividas VD Fredric Käll höll tal
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Medarbetareundersök-
ningen publicerad
Vivida kan nu presentera 
resultatet av årets medarbe-
tareundersökning. 

Resultatet visar att de fles-
ta som arbetar på Vivida 
trivs med sitt arbete och 
nästan alla tycker att deras 
arbete är betydelsefullt vil-
ket är väldigt glädjande. Det 
finns också en önskan om 
att utvecklas i sin roll som 
personlig assistent och flera 
än tidigare år kan tänka sig 
att arbeta som arbetsledare 
eller personalansvarig. 

– Vi är förstås mycket 
stolta och glada över det här 
betyget som våra medarbe-
tare har gett oss och vi hop-
pas att vi kan fortsätta det 
här arbetet och utveckla det 
för att göra det ännu bätt-
re, säger Fredric Käll, VD på 
Vivida. 

Undersökningen genom-
förs årligen för tredje gång-
en i rad. Vividas assisten-
ter får en enkät utskickade 
till sig där de får svara på ett 
antal frågor och påståen-
den med både kryssvar och 
mera öppna svar. I år svara-
de lite över 60 procent av de 
tillfrågade på enkäten.  

Min stad: Eskilstuna 
Eskilstuna är en mycket gam-
mal stad med anor sedan 
mera än 1000 år tillbaka i 
tiden. 

På den tiden var det som 
idag är Eskilstuna två vik-
tiga handelsplatser, Tuna 
och Fors. Här verkade också 
senare den kristne missio-
nären Eskil vilket gjorde att 
staden växte. Efter refor-
mationen gjordes staden 
om och blev en handels- 

och industristad för smide, 
mycket tack vare sitt läge. 
Eskilstuna fick stadsrättig-
heter 1659 och firar därför 
350 år i år som stad. Eskil-
stuna var länge också en 
viktig industristad som på 
70-talet såg en tillbaka gång 
då många fabriker lades ner. 

För den som vill hitta på 
något att göra finns det en 
hel del. Man kan bada på 
det fina badet i centrum, 
spelat Minigolf i Munktel-

En sammanställning av undersökning finns att läsa på 
Vividas webbplats: www.vivida-assistans.se

larenan som har det mesta 
inom olika sportaktiviteter 
inomhus. Här finns också 
goda möjligheter att se 
på flera olika idrottseve-
nemang. I Eskilstuna finns 
också Parken Zoo och rock-
bandet Kent kommer här 
ifrån. 

- Jag gillar staden för 
det är så nära till allt, säger 
Eskilstunabon Nathalie.
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Noterat

Vivida gratulerar!
Vivida vill gratulera särskilt i

november

• Emma i Boxholm 20 år 

• Ilva i Västerås 50 år

• Christina i Västerås 60 år

december

• Diana i Vagnhärad 50 år 

• Marie i Kopparberg 30 år 

• Deko i Spånga 40 år 

• Marcus i Eskilstuna 20 år 

Vivida vill förstås också gratulera även alla er andra  

som fyller år i november och december.

Fyller du själv jämnt snart. Eller känner du någon på Vivida som 
gör det. Skicka då gärna ett foto, högupplöst till  

rasmus.hammarlund@vivida-assistans.se med namn och datum till 
den som fyller år så kan vi publicera det.

Kundbloggen 

En av Vividas kunder, Daniel 
Helmersson bloggar på Vivi-
das hemsida. 

Danne har idogt bloggat 
på sedan starten av Vivi-
das nya hemsida. Här berät-

Assistentbloggen 

Linda Madsen, assistent hos 
Vivida bloggar om sin var-
dag. 

I hennes blogg får man följa 
hennes vardag dels som 
assistent men också hur det 
är att vara anhörig. Linda 
har en dotter med en funk-
tionsnedsättning samtidigt 
som hon också arbetar hos 
en av Vividas kunder som 
assistent och arbetsledare. 

Hon har bland annat 
skrivit om spännande resor 
och hur hennes dagar ser 
ut som personlig assistent. 
Linda började blogga på 
Vividas hemsida i mitten på 
september i år. 

Lindas blogg finns på 
http:// 

www.vivida-assistans.se/
assistent/assistentbloggen

Daniel Helmersson, Foto: PrivatLinda Madsen med dotter, Foto: Privat

tar han om sin vardag och 
sina äventyr. Det blir mycket 
sport, mycket familjeaktivi-
teter och festande också för 
Danne och hans familj och 
vänner. 

Förutom allt skrivan-
de har Danne också valt att 
dela med sig av sina bilder 
från resor och upptåg till-
sammans med kompisar och 
andra saker som han gjort. 

Du hittar Dannes blogg på 
http:// 

www.vivida-assistans.se/
kunder/kundbloggen

Vivida bloggar
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Boktips

Massor av spännande höstläsning 

Nu när hösten tränger sig på kan det ibland vara trevligt med en god bok att läsa. Därför kom-
mer nu här en mängd tips på bra böcker att läsa. 

Fyra spännande deckare för 
höstmörkret av Roslund och 
Hellström 

Flickan under gatan
Det är vinter och 
bitande kallt. Ewert 
Grens har trettiofyra 
olösta fall på sitt bord. 
Hans älskade Anni ligger 
dessutom svårt sjuk. Men 
när en död kvinna hittas i 
en kulvert under S:t Görans 
sjukhus får han lägga allt 
annat åt sidan.

Odjuret
Två barn hittas döda 
i ett källarförråd. Fyra 
år senare rymmer 
deras mördare från 
en fångtransport. Polisen är 
övertygad - han kommer att 
mörda igen.

Edward Finnigan’s 
upprättelse
I Sverige blir en 
man vid namn John 
Schwarz häktad för miss-
handel på en Finlandsfär-
ja. Det är något som inte 
stämmer med John, vem 
är han egentligen? En man 
utan identitet? En man som 
egentligen borde vara död? I 
USA förbannar Edward Finni-
gan sitt öde.

Box 21 
En kvinna hittas 
med trettiofem pisk-
rapp över ryggen i en 
lägenhet med elektroniska 
lås. En man blandar tvättme-
del och amfetamin medan 
vener fräts sönder. Snart ska 
en av dem åka nerför trap-
pan i rullstol, med ansiktet in 
i en vägg. Den andra ska ta 
hissen ner till bårhuset, peka 
med en pistol, ta döda och 
levande som gisslan.

Mannen  
under trappan
Av: Marie Hermansson 
Mannen under trap-
pan är en suggestiv 
och spännande berättelse 
som utspelar sig i gränslan-
det mellan verklighet och 
mardröm. Med stor inlevelse 
skildrar Marie Hermanson en 
man som dignar under alla 
de krav som ställs på honom.

Katedralen  
vid havet
Av: Ildefonso Falcones
Katedralen vid havet 
är ett fantastiskt porträtt av 
1300-talets Barcelona och 
Katalonien. Historiska fakta 
i kombination med sociala 
intriger, konspirationer och 
kärleksöden gör detta till ett 
storslaget äventyr för alla. 

96 romaner för dig 
som fortfarande 
har bråttom
Av: Henrik Lange
Nu kommer uppföljaren till 
Henrik Langes succébok ”80 
romaner för dig som har 
bråttom”, från 2007. Kon-
ceptet är detsamma som i 
första boken; att på en sida, 
med endast fyra rutor, lyck-
as komprimera några av de 
största verken ur litteratur-
historien.

Min far  
hade en dröm 
Av: Barack Obama
USAs president 
Barack Obama skrev sin för-
sta bok – Min far hade en 
dröm – redan 1995. Obama 
fick ett förskott från ett för-
lag för att skriva sin bok. 
Den skulle handla om hans 
familj, om en ung mans 
sökande efter sina rötter, 
om identitet, klass och ras. 
I boken berättar Barack om 
sin uppväxt på Hawaii, om 
åren på Harward där han 
blev den förste afroameri-
kanske ordföranden för Har-
ward Law Rewiev. Historien 
är fängslande och välskriven, 
man får veta att han inte är 
någon duvunge direkt utan 
att han både rökt maruijana 
och provat kokain.
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Öppet hus  
Facebook 
Vivida Assistans har en egen 
Facebookgrupp som du som 
kund, assistent eller anhö-
rig kan gå med i. Där får du 
fortlöpande information om 
vad som händer kring Vivi-
da och vår verksamhet. För 
mera information se www.
facebook.com Tjänsten 
är helt gratis och finns på 
svenska.

Följ Vivida på Twitter 
Du kan följa Vivida Assistans 
och få uppdateringar om 
nyheter från Vivida direkt på 
Twitter www.twitter.com/
vividaassistans. Gå in på 
www.twitter.com för mera 
information

Assistent-ID
Som Assistent hos Vivida 
kan du få Assistent-ID. Det 
är bra att kunna visa upp 
om du vill gå med din bru-
kare på exempelvis museer, 
sportevenemang, andra nöj-
esevenemang och liknande. 
För mera information kon-
takta din personalansva-
rige.  

på Vivida 
Den 11 september var det återigen dags för  
Öppet hus på Vivida. 

Ett 50-tal små och stora personer kom på besök till kon-
toret denna dag för att se hur personalen på Vividas 
kontor har det. Det var en blandning av kunder, assisten-
ter och anhöriga som lät sig bjudas på tårtor, kaffe och 
kakor. Efteråt var alla mätta och nöjda. 

Det var riktigt livat med många stora och 

små besökare på kontoret denna dag.

Många var nyfikna på vad som 

händer på Vividas kontor

Det bjöds som vanligt 

på goda tårtor


