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Ledare

Med sikte på fem nya år!
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 assistans med hög kvalitet utifrån en etisk värdegrund. Redan innan start lade vi fast en värdegrund som kan sammanfattas med orden
Ansvar, Kompetens, Omsorg och Förtroende.
Allt vi gör ska vara förenligt med dessa kärnvärden och vår värdegrund.
Sommaren 2004 utvecklade vi en 5-års plan
som angav i vilken takt Vivida skulle utvecklas. 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 större djup och bredd. Här kan jag bland annat

nämna utvecklingen av en egen utbildningsorganisation samt det kommande assistansboendet. 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 människor. 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 välkomna till fem nya år!
Fredric Käll, VD

Telefonnummer och adress
Växel:
Fax:		
Jourtelefon:
Besöksadress:
Postadress:

019-555 43 00
019-555 43 99
076-119 41 20
Skomaskinsgatan 6, Örebro
Box 1814, 701 18 Örebro

Hemsida:
E-post:		
Ansvarig utgivare:
Redaktör:

www.vivida-assistans.se
vivida@vivida-assistans.se
Patrik Anshelm
Rasmus Hammarlund

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.
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Tvätta händerna!

Fyra punkter som är bra
att veta om handsprit
• Handsprit torkar inte ut
huden på samma sätt som
tvål
• Handsprit ska bara användas på torra händer och
man bör lufttorka händerna efteråt
• Handsprit dödar bara de
befintliga bakterierna, det
ger inget långvarigt skydd

Kommer svininfluensan eller
inte? Faran är ännu inte över
och nu har vaccination av
prioriterade grupper påbörjats. Det finns all anledning
att fortsätta med en god
handhygien.
Vinterkräksjukan är som
vanligt på gång under vinterhalvåret 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 farlig så är
den

väldigt jobbig för dem som
drabbas av den.
Det är viktigt att fortsätta att använda handsprit
efter toalettbesök och före
och efter matlagning. En
god idé kan vara att ställa
en flaska handsprit vid ytterdörren och använda efter
att man har varit utomhus
eller vistats i offentliga
miljöer.

• Handsprit kan ge fläckar
på kläder om de kommer i kontakt med
varandra.

Månadens bilder: Tidig höst
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Vivida Assistans 5 år

Vivida Assistans 5 år
Våren 2004 väcktes planerna på att starta det assistansbolag som senare skulle
bli Vivida Assistans. Fredric
Käll, Vividas VD ville skapa
ett assistansbolag som stod
för vad de sa, som hade ordning på saker och ting och
kunde leverera bra kvalitet
på personlig assistans. Arbetet inleddes tillsammans
med Patrik Anshelm och
Hans Wennberg.
– Till skillnad mot många
andra som startar företag
började vi med att fastställa en värdegrund som tydliggjorde vad vårt företag
skulle stå för. Resultatet blev
våra fyra kärnvärden omtanke, ansvar, kompetens och
förtroende, berättar Patrik.
Kärnvärdena är den
moraliska och etiska värdegrund 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 september 2004 och den 1 oktober
samma år blev Fredric Käll
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bolagets förste anställde.
Snart anställdes Carin Karlsson för att ta hand om företagets ekonomi.
– Till att börja med
hyrde vi en skrubb i en gammal skofabrik där tre arbetsplatser fick plats. Ganska
snart märkte vi att skrubben
snabbt skulle bli för liten,
därför tittade vi på nya lokaler 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 utvecklades 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 erbjudande med större djup och
bredd. Här kan jag bland

annat nämna utvecklingen
av en egen utbildningsorganisation samt det kommande assistansboendet, säger
Fredric.
Under våren 2007 introducerades bland annat
Vivida Nytt för att ge alla
medarbetare information
om vad som händer inom
företaget. System och rutiner har successivt utvecklats och Vivida fortsätter att
skapa förutsättningar för en
bra assistans.
– Det har varit fem fantastiska år där vi har fått lära
känna många intressanta
människor. 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, säger
Fredric.

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.
Vividas arbetsledare under utbildning

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 Gurkan.
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.
Personal våren 2005

– Vi hade en väldigt jobbig period och vi behövde 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 problem 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, flytten till Vivida innebar lugn och ro för gruppen och det
känns bra tycker alla inblandade.

Första spadtaget för det nya assistansboendet, en viktig satsning
VividaNytt · nr 5 · 2009
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Träff med en av Vividas assistenter
Namn:
Nathalie Johansson
Ålder:
23
Bor:
Eskilstuna
Familj:
Sambo
Gör:
Pluggar till sjuksköterska och arbetar
som personlig
assistent.
Fritiden:
Ägnas år vänner
och familj, vara
utomhus

Nathalie Johansson
Sid 6
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Nathalie gillar läget
i Eskilstuna
Hösten har kommit till Eskilstuna där
Nathalie Johansson bor, pluggar och arbetar.

Nathalie är 23 år och kommer ursprungligen 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 centrala Eskilstuna. Det är fortfarande ganska tidigt på förmiddagen
så ännu har inte så många hunnit 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 kan bara handla om att ta med sig mellanmålet och sitta ute eller sitta på tågstationen och räkna tåg, enkla men roliga grejer.
Gillar närheten
Den fritid som blir över ägnar hon åt vänner
och familj.

”Det är roligt att bara
vara tillsammans ”

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 väldigt bra med sitt arbete och är ofta ute tillsammans med sin kund.
– Det behöver inte vara så märkvärdigt,
VividaNytt · nr 5 · 2009

– Jag tycker det är roligt att bara vara
tillsammans, bara att verkligen få vara tillsammans 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 halvtimme 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 urdrucket. Det är dags för Nathalie att cykla vidare,
nya förpliktelser och äventyr väntar någonstans i Eskilstuna, och Nathalie gillar läget.
Sid 7

Grävande

Vividas VD Fredric Käll höll tal

Maria Magnusson tar det första spadtaget

Anki och sonen
Tommy tar det
första spadtaget

Förväntansfulla hyresgäster tillsammans med Maria Magnusson

Äntligen byggstart!
Den 16 september sattes äntligen spaden i marken för ett
första spadtag. Bygget av
Vividas första assistansboende är nu i full gång.
Maria Magnusson, ordförande i nämnden för funktionshindrade 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 tillsammans med föräldrar och
Sid 8

anhöriga har vi utvecklat
detta koncept. Det är en ny
typ av boende för personer
med personlig assistans som
vi kallar det för assistansboende. Konceptet är enkelt
och det bygger på gemenskap 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 fundering över hur det skulle
lösa sig med boendefrågan

för hennes son. Hon ville
ha ett bra boende där hennes son skulle få det stöd
och hjälp han behövde i vardagen.
– Det känns underbart
att boendet drar igång, kan
knappt fatta att det är sant.
Jag känner mig väl förberedd på att min son ska flytta och har stor förväntningar på att det ska bli bra,
säger Anki Bergström som
tillsammans med sin son
var med och tog det första
spadtaget på det nya boendet.
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Medarbetareundersökningen publicerad
Vivida kan nu presentera
resultatet av årets medarbetareundersökning.
Resultatet visar att de flesta som arbetar på Vivida
trivs med sitt arbete och
nästan alla tycker att deras
arbete är betydelsefullt vilket 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 medarbetare har gett oss och vi hoppas att vi kan fortsätta det
här arbetet och utveckla det
för att göra det ännu bättre, säger Fredric Käll, VD på
Vivida.

Undersökningen genomförs årligen för tredje gången i rad. Vividas assistenter får en enkät utskickade
till sig där de får svara på ett
antal frågor och påståenden med både kryssvar och
mera öppna svar. I år svarade lite över 60 procent av de
tillfrågade på enkäten.

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

Min stad: Eskilstuna
Eskilstuna är en mycket gammal stad med anor sedan
mera än 1000 år tillbaka i
tiden.
På den tiden var det som
idag är Eskilstuna två viktiga handelsplatser, Tuna
och Fors. Här verkade också
senare den kristne missionären Eskil vilket gjorde att
staden växte. Efter reformationen gjordes staden
om och blev en handelsVividaNytt · nr 5 · 2009

och industristad för smide,
mycket tack vare sitt läge.
Eskilstuna fick stadsrättigheter 1659 och firar därför
350 år i år som stad. Eskilstuna 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-

larenan som har det mesta
inom olika sportaktiviteter
inomhus. Här finns också
goda möjligheter att se
på flera olika idrottsevenemang. I Eskilstuna finns
också Parken Zoo och rockbandet Kent kommer här
ifrån.
- Jag gillar staden för
det är så nära till allt, säger
Eskilstunabon Nathalie.
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Vivida bloggar
Assistentbloggen

Kundbloggen

Linda Madsen, assistent hos
Vivida bloggar om sin vardag.

En av Vividas kunder, Daniel
Helmersson bloggar på Vividas hemsida.

Linda Madsen med dotter, Foto: Privat

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 funktionsnedsättning 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.

tar han om sin vardag och
sina äventyr. Det blir mycket
sport, mycket familjeaktiviteter och festande också för
Danne och hans familj och
vänner.
Förutom allt skrivande har Danne också valt att
dela med sig av sina bilder
från resor och upptåg tillsammans med kompisar och
andra saker som han gjort.

Daniel Helmersson, Foto: Privat

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

Du hittar Dannes blogg på
http://
www.vivida-assistans.se/
kunder/kundbloggen

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.

Lindas blogg finns på
http://
www.vivida-assistans.se/
assistent/assistentbloggen
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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.
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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 kommer 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 misshandel på en Finlandsfärja. 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 Finnigan sitt öde.
VividaNytt · nr 5 · 2009

Box 21
En kvinna hittas
med trettiofem piskrapp över ryggen i en
lägenhet med elektroniska
lås. En man blandar tvättmedel och amfetamin medan
vener fräts sönder. Snart ska
en av dem åka nerför trappan 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.

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. Konceptet är detsamma som i
första boken; att på en sida,
med endast fyra rutor, lyckas komprimera några av de
största verken ur litteraturhistorien.

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

Min far
hade en dröm
Av: Barack Obama
USAs president
Barack Obama skrev sin första bok – Min far hade en
dröm – redan 1995. Obama
fick ett förskott från ett förlag 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 afroamerikanske ordföranden för Harward 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.

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.
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Öppet hus
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 kontoret denna dag för att se hur personalen på Vividas
kontor har det. Det var en blandning av kunder, assistenter och anhöriga som lät sig bjudas på tårtor, kaffe och
kakor. Efteråt var alla mätta och nöjda.

Facebook
Vivida Assistans har en egen
Facebookgrupp som du som
kund, assistent eller anhörig kan gå med i. Där får du
fortlöpande information om
vad som händer kring Vivida 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
Det var riktigt livat med många stora och
små besökare på kontoret denna dag.

Många var nyfikna på vad som

Det bjöds som vanligt

händer på Vividas kontor

på goda tårtor

Assistent-ID
Som Assistent hos Vivida
kan du få Assistent-ID. Det
är bra att kunna visa upp
om du vill gå med din brukare på exempelvis museer,
sportevenemang, andra nöjesevenemang och liknande.
För mera information kontakta din personalansvarige.

