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Välkommen!
Ett nytt nummer av Vividanytt har sett dagens 
ljus. Det här numret ger dig som läsare både en 
ny känsla av att hålla i det, samt även ett nytt 
utseende inuti. 
Det här är vårt så kallade sommarnummer. Nu 
har sommaren äntligen kommit och solen värmer 
skönt. Vi hoppas att det håller i sig så klart. Så ta 

av skorna och lufta fötterna, lyssna till fågelsången 
och den varma brisen genom lövträden. Ställ fram 
något gott att smaska på och häll upp något kallt 
i glaset. Sist men inte minst, ta fram Vividanytt 
och bläddra, skumläs eller varför inte läsa den 
från pärm till pärm. Du gör som du vill, för nu är 
sommaren här!  
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INLEDNINGSVIS 

Årets medarbetar-
undersökning
Alldeles nyligen avslutades årets medarbetarundersökning. Undersökningen 
görs för att mäta temperaturen och lyssna på vad ni, som arbetar ute i 
verksamheten, tycker om olika frågor. Som vanligt kommer alla svar läggas 
ut på Vividas hemsida, oredigerat, när svaren är sammanställda.

Som VD för Vivida är det extra intressant att följa era 
svar genom åren. Undersökningen blir min verklighets-
kontroll om vad ni tycker om specifika frågor. Vad som 
fungerar och vad som inte fungerar. Vad som är bra 
och vad som inte är bra. Med de svaren kan jag lägga 
upp strategier för hur vi ska förbättra oss eller hur vi ska 
informera er om varför vissa saker inte går att förändra.

Hur nöjda är våra medarbetare?
I ett ledarutrymme finns det, naturligt nog, inte möjlighet 
att redovisa alla svar vi fått. Några frågor och svar vill jag 
dock dela med mig av. En av de frågor som har hängt 
med genom åren är huruvida ni är nöjda med Vivida 
som arbetsgivare. Frågan är och har varit högaktuell 

de senaste åren med tanke på att branschens resurser 
gradvis minskat. Vivida, liksom andra i branschen, har till 
följd av detta tvingats skära ner på sin service. Frågan är 
om vi skurit ner på rätt saker. Med andra ord, hur tycker 
ni att nedskärningarna påverkat er uppfattning av Vivida 
som arbetsgivare?

De som svarat på frågan nedan är utomstående 
assistenter som uppgivit att de arbetar på fast schema-
rad. Svaret de ger är glädjande. 85 % svarar att de alltid 
eller oftast är nöjd med Vivida som arbetsgivare. Tyvärr 
finns det också några stycken som aldrig upplever att 
de är nöjda. 
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INLEDNINGSVIS

Kan vi bli bättre?
Lite längre fram i undersökningen finns frågan ”Har 
du några förslag på hur Vivida kan bli bättre?” Svaren 
varierar. Vissa vill ha högre lön, vilket jag gärna skulle ge 
dem om schablonbeloppet tillät det. Ni som läst mina 
ledare tidigare, vet att regeringen de senaste fem åren 
höjt schablonbeloppet mindre än vad löneutvecklingen 
varit för branschen. Regeringen har helt enkelt sett till att 
lönerna inte har gått att höja som de borde. Andra vill 
att vi ska ha ett större fokus på att rekrytera assistenter 
med hög arbetsmoral, som inte bara ser arbetet som 
ett jobb. Ytterligare andra vill att vi ökar tryggheten och 
anställningsvillkoren för er assistenter. De anger att de 
känner en stor oro för att få sparken om de kommer på 
kant med kunden, eller dennes anhöriga. Båda frågorna 
är viktiga och är något vi konstant arbetar med. 

Likväl de viktiga synpunkter på förbättringar ni gett 
oss är det glädjande att ni överlag känner er trygga på 
era arbetsplatser. 88 % anger att ni känner er trygga, 
10 % att ni delvis känner er trygga. Endast 2 % anger 
att ni inte känner er trygga. Naturligtvis är 2 % alldeles 

för mycket, och jag hoppas ni vill berätta om detta för er 
assistanschef (eller dennes chef) så vi kan hjälpa till. 

För mig visar undersökningen att, även om den absoluta 
majoriteten av arbetsplatser fungerar bra, finns det 
utrymme för förbättringar. Era synpunkter kommer 
därför användas som underlag för de inriktningar 
som assistansavdelningen får för kommande år och 
förhoppningsvis kan vi tillsammans få några av de som 
inte är nöjda med Vivida eller sina arbetskamrater eller 
kund, att bli lite mer nöjda. Andra frågor, så som lön och 
anställningsvillkor, ligger utanför min kontroll. Vi får där 
hoppas att regeringen förstår vikten av ert arbete och är 
villiga att tilldela mer resurser till LSS.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som deltagit i årets med-
arbetarundersökning. Era synpunkter är mycket viktiga.

Fredric Käll, VD Vivida Assistans
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KUNDEN I CENTRUM
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Kunden i centrum 

Varje år genomför Vivida ett antal kundaktiviteter.
Det kan handla om allt ifrån after works, musikkvällar, 
provsmakningar till grillkvällar med flottfärd. Vilka 
aktiviteter det blir baserar sig på förslag och önskemål 
från våra kunder och assistenter. Vi gör vårt bästa för att 
sprida aktiviteterna i vårt avlånga land så att så många 
som möjligt kan delta i aktiviteterna. Vi försöker också 
planera aktiviteterna efter årstid. 

Träffarna är en fantastisk möjlighet att komma närmare 
varandra, där vi får skratta, prata och lära känna varan-
dra under enklare omständigheter.  

Träffarna är såklart också ett tillfälle för alla att prata 
om erfarenheter och byta kunskaper med varandra. 
Forskning visar att goda sociala relationer i arbets-
grupper kan fungera som ett skydd mot höga krav på 
arbetsplatsen. Att träffas utanför arbetet skapar också 

13 mars
Music quiz – Örebro

text & foto: VIVIDA



KUNDEN I CENTRUM
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– på Vividas aktiviteter

01 mars
Semmelfika

ett kreativt tänk, där diskussioner kring hantering av 
olika krav kan öppnas, samt hitta smartare arbetssätt.

Det kanske är så att just du som kund, assistent eller 
anhörig bär på ett bra förslag på aktivitet som du skulle 
vilja att vi genomför där du bor. Om så är fallet blir vi 
jätteglada om du hör av dig till Aktivitetsgruppen så får 
vi prata om din idé. 

Hoppas att vi ses på nästa träff!

KONTAKTA AKTIVITETSGRUPPEN

Åsa Lamu 
019-555 43 25
asa.lamu@vivida.se

Anna-Karin Wallgren
019-555 43 05
anna-karin.wallgren@vivida.se

Fler aktiviteter på nästa sida



KUNDEN I CENTRUM

10 april
After Work på Pitchers
Eskilstuna

18 april
Lakritsprovning

Örebro
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Aktiviteter hösten 2017
Nu har vi satt en grov planering inför hösten. Mer exakta tider, 
datum och platser kommer att finnas på vår webbplats vivida.se. 
Vi ses i höst!
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ANHÖRIGFORUM 
Info om plats och innehåll 
kommer

AFTER WORK 
Västerås – info om plats kommer

ÄR MAN INTE NORMAL,
FINNS MAN INTE
Marie Hav är föreläsare och kallar sig 
för hopptimist. 
2010 blev livet totalt förändrat – 
genom en muskelsjukdom som gav 
hela kroppen en chock. Muskler och 
vitala funktioner la av och livet 
vändes upp och ned, men livet måste 
gå vidare. Frågan var hur?
Vividas kontor, Örebro

MÅ BRA-KVÄLL
Nu har turen kommit till Stockholm
för en kväll i välmåendets tecken. 
Mer information kommer, håll utkik på 
vivida.se!
Stockholm, info om plats kommer

KANELBULLENS DAG 
Vividas kontor, Örebro

AFTER WORK 
Malmö –info om plats kommer

REHABILITERING OCH  
HABILITERING 
Utbildning med Karina Scheibenflug 
Vividas kontor, Örebro

29-30 01

16

23

04 

Oktober

September November

11

19-20

Följande utbildningar kommer inom kort 
med datum och plats, håll utkik på vivida.se

• Epilepsiutbildning
• Syskonforum
• Autismutbildning
• Arbetsledarutbildning 



Innan Vivida ens var påtänkt så träffades två unga 
killar på Militärhögskolan i Halmstad 1988. Patrik kom 
från Örebro, Fredric från Linköping och de blev snabbt 
nära vänner och umgicks både inom och utanför hög-
skolans ramar. 

Efter examen höll de fortsatt kontakt då Patrik flyttade 
till Gävle för att studera ekonomi medan Fredric flyttade 

Vivida Assistans –
en företagshistoria
Det är en solig dag i april då jag träffar grundarna till Vivida Assistans, Fredric 
Käll och Patrik Anshelm, på Vividas kontor i Örebro. Vi träffas för att prata 
om hur det kom sig att Vivida Assistans startade och engagemanget för  
personlig assistans.  

hem till Linköping och stannade kvar inom regementet 
i två år.  

När Fredric kände sig färdig inom militären, bestämde 
han sig för att bli jurist och flyttade till Uppsala för att 
studera. 

text: JONAS NORÉN foto: VIVIDA
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Entreprenören som drivs av nyfikenhet
Patrik Anshelm har ända sedan barnsben varit en 
entreprenör. Han gjorde allt från att hämta upp asfalt 
på sin trehjuling för att sälja till gubbarna på NCC till 
att starta en biosalong i källaren för ungarna på gatan. 
När han många år senare hamnade i Stockholm startade 
han sitt första verkliga företag, en IR-byrå (Investor 
Relations) där han arbetade med marknadsföring mot 
kapitalmarknaden. 

Drivkraften bakom entreprenörskapet har hela tiden 
handlat om nyfikenhet, enligt Patrik. Det har aldrig 
handlat om att tjäna så mycket pengar som möjligt. 
Hade det gjort det hade han aldrig lämnat finans-
branschen i Stockholm, där han arbetade med företags-
rådgivning under några år. 
Han ville inte vara beroende av någon annan, utan 
viljan och nyfikenheten av att skapa något själv, var det 
han var ute efter.
 

En tid av tålamod
2003 föddes Patriks dotter Agnes med Downs syndrom. 
Patrik och hans fru ställdes inför mängder av frågor 
gällande Agnes funktionsnedsättning och vad det kom 
att innebära för framtiden. 

Det blev en stor chock för Patrik och Louise att få ett 
barn med funktionsnedsättning. De hade ingen aning 
om hennes tillstånd innan hon föddes. 
Louise blev sjukskriven och Patrik sjukskrev sig för att 
ta hand om Agnes. Försäkringskassan kunde inte förstå 
att Patrik, trots sin sjukskrivning, var tvungen att arbeta. 
Som egenföretagare var det svårt att sköta ett företag 
med flera anställda och samtidigt vara sjukskriven. 

Det fanns också en problematik i att hitta information 
om hur de skulle handskas med myndigheter gällande 
deras dotter. De hade så många frågor. 

– Man känner sig väldigt ensam, säger Patrik.  

Det fanns dock en plats där de kände att de fick 
stöd och blev omhändertagna; det var en barn- och 
ungdomsrehabilitering i Stockholm. De hade en speciell 
grupp för barn med Downs syndrom där de kunde 
träffa andra föräldrar i samma situation. 

 – Det var skönt att träffa andra som förstod hur vi 
hade det, säger Patrik och fortsätter:  
 – Föräldrar till barn utan funktionsnedsättning kan 
inte förstå hur det är, även om många tror sig förstå. 
Inte ens min syster kunde sätta sig in i hur vi hade det. 

De kunde få kommentarer från vänner och kollegor som 
”kan man inte äta medicin mot det där?” eller ”ni har 
fått ett sådant barn för att ni två inte matchar varandra”. 
De blev förvånade över den okunskap som fanns. 

Trots att Patriks dotter Agnes inte behövde personlig 
assistans så kände han ändå en trygghet hos sin vän 
Fredric. Han hade kunskapen om hur saker fungerar 
kring habilitering, kontakter med kommunen och För-
säkringskassan. Fanns det några frågetecken så fanns 
hjälpen alltid nära till hands.
 

Ett embryo skapas
Under hösten 2003 blev Fredric anställd som jurist hos 
den då största aktören på marknaden inom personlig 
assistans. Han försökte komma med råd och insikter till 
Patrik och hans familj efter den korta tid han varit 
anställd inom branschen. Ganska snart insåg han att 

Fredricfakta
Under sin tid som juriststudent växte även 
ett annat intresse för Fredric, nämligen för-
fattarskapet. Han har nämligen en förkärlek 
till sci-fi och började därför att skriva på en 
bok, som till slut blev två böcker. Om han 
någon gång kommer slutföra sin triologi får 
framtiden utvisa. Ingen av dem är (ännu) 
utgiven på något förlag.       

”
Man känner sig 
väldigt ensam. 
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det företag han arbetade för, inte hade samma 
värdegrund och arbetssätt som han själv.

Ett halvår senare satt de två gamla vännerna 
hemma i Patriks kök i Åkersberga, utanför Stock-
holm, där han då bodde med sin fru Louise och 
dotter Agnes. Efter en god middag och Agnes 
hade somnat, satt de och diskuterade. Fredric 
pratade länge om att han inte tyckte att saker 
och ting fungerade som de borde på sin arbets-
plats. Patrik som suttit och lyssnat ett tag vände 
sig mot Fredric och sade med glimten i ögat:

– Men gör det bättre själv då!

I det dunkla skenet från värmeljusen i Åkers-
bergaköket tändes ett annat ljus ovanför huvudet 
på Fredric. Ja, det är ju klart jag kan göra, tänkte 
han, och det blev startskottet för Vivida Assistans. 

Massor av idéer och strukturer började sakta 
ta form och diskussionerna mellan de båda fortsatte. 
Patrik hade erfarenheten av att starta företag sedan 
tidigare, vilket Fredric saknade. Fredric hade dock bra 
kunskap om personlig assistans. 

De började med att tänka på vilken affärsmodell och 
värdegrund de skulle ha. Vad hade assistenterna för  
behov? Vad hade kunden och deras anhöriga för 
behov? Vad var viktigt för dem som företagare? Med 
dessa frågeställningar föddes Vividas kärnvärden: om-
tanke, förtroende, ansvar och kompetens. Alla  
dessa tankar sattes innan företaget ens existerade.
 

Hundåren
När de väl drog igång Vivida år 2004 så var Fredric i 
princip helt ensam. Det fanns inga pengar till att Patrik 
kunde medverka, så han fortsatte med sitt arbete i 
Stockholm. De anställde en ekonomiansvarig och hyrde 
ett rum på tre gånger tre meter, med två skrivbord hos 
ett annat företag.  

Det första året var tufft och Vivida avslutade året på 
minus, som så många andra nystartade företag. Först 
efter tredje året började allt slit ge effekt. 

När jag sitter och pratar med dessa två herrar, och hör 
hur de engagerat svarar på mina frågor, funderar jag på 
om de någon gång tvivlat på sin idé, tappat tålamodet? 
När jag ställer frågan om de tänkt tanken att ge upp 
under de första tre åren, tittar de undrande på mig 

Omtanke
Förtroende

AnsvarKompetens

och frågar: ge upp, vad är det? Det fInns tydligen inte i 
deras vokabulär. 

Trots en knagglig start började kunderna strömma till. De 
ökade sedan stadigt från år till år. Vad var det som gjorde 
att det fungerade? 

– Relationsbyggandet var extremt viktigt. När Fredric 
var ute och pratade om sin syn på assistans och hur 
han skulle vilja göra, så skapade han ett förtroende hos 
kunderna, säger Patrik.

Inspiratören som får saker gjorda
Vem är då personen bakom VD-posten? Jag ber Fredric 
kort beskriva sig själv. 

– Jag är nog bra på att få saker gjorda och se 
helheten. Jag är inte samma entreprenör som Patrik, 
men gillar utmaningen i att ha en idé till att förädla 
den och få den att växa. Får jag alla komponenter att 
fungera, då vet jag att jag lyckats, och det är verkligen 

Namnet Vivida
De hade ett ord på engelska som de 
gillade, vivid, som betyder livskraftig. Men 
det fungerade inte riktigt på en svensk 
marknad, så de la till ett ”a” på slutet. De 
ville ha ett namn som var lite krångligt, 
men som fastnar när det väl satt sig. 
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en av mina drivkrafter, säger Fredric. 
Patrik flikar in att det som gör deras samarbete så bra, 
är att han kan komma med en idé och Fredric sedan 
ställer rätt motfrågor och blir problemlösaren.  

Då både Fredric och Patrik har familj undrar jag hur 
de har klarat av kombinationen av föräldrarollen och 
egenföretagare. Båda säger att det är en konstant 
kompromiss. Familjen är väldigt viktig i bådas liv trots 
att det är hektiskt många gånger. 

Under Vividas fyra första år arbetade Fredric i princip 
dygnet runt. Det hade varit väldigt svårt att hålla en 
bra balans mellan familj och arbete vid det tillfället. När 
de båda väl skaffat sig familj har de med åren lärt sig 
prioritera, och blivit bättre på att stänga av jobbhjärnan 
emellanåt. 

 

Vill vara en förebild
Vivida har alltid värnat om kundrelationen och viljan att 
göra rätt. 

– Vi har alltid följt regelverket, vilket ibland har upp-
fattats som fyrkantigt av kunderna. Regler som gör det 
krångligt för kunden hämmar Vivida, enligt Patrik. 
Förra året blev det t ex nya rutiner i och med efterskotts-
betalningen, vilket inte var några problem för Vivida, 
men förståelsen bland en del av kunderna fanns inte, 
vilket gjorde att de tappade några av dem på vägen.

Visionen från början var att vara Sveriges ledande 
assistansbolag, vilket är visionen än idag. Med ledande 
menas inte att Vivida ska vara störst, utan det handlar om 
att vara det bolag som driver utvecklingen framåt, vara 
en förebild i branschen samt vara längst fram. Att vara 
längst fram, göra allt ”by the book” och följa regelverket 
från punkt till pricka kan hämma en del kunder som inte 
förstår förändringarna. Det krävs rätt så mycket kunskap 
i ämnet för att förstå överhuvudtaget. 

Motgångar
Under åren har Vivida, och andra assistansbolag, fått 
stöta på motgångar i form av nedskärningar i assistans-
reformen och fuskbolag som utnyttjar systemen och 
skapar ett dåligt rykte över branschen. Det i sin tur har 
lett till att även yrkesrollen som personlig assistent har 
fått ett dåligt rykte i och med fuskdebatten.
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Patrik tränar även en friidrottsgrupp en kväll i veckan 
där döttrarna Agnes och Henriette är med.

Patrikfakta
Patrik är en riktig praktiker och har ett 
stort intresse för byggnadsvård. Detta har 
resulterat bl a i att han har lärt sig timmer-
husbygge.       



– Det enda Vivida kan göra är att vara ett gott exempel 
och hjälpa myndigheterna med information om hur 
branschen egentligen fungerar, säger Fredric.

– Vi vill visa på att yrket personlig assistent är en 
otroligt viktig insats i samhället, fortsätter Fredric. Finns 
inte yrkesstoltheten hos våra assistenter så blir det ett 
stort energitapp hos dem och det kan i sin tur leda till 
att de inte känner att det är ett yrke att satsa på.  

Att assistansbranschen är underbetald är inga nyheter. 
När det gäller timarvode inom vården kan man jämföra 
en hemtjänsttimme med en assistanstimme, där en hem-
tjänsttimme ligger på ungefär 360 - 420 kr per timme för 
att tillgodose skäliga levnadsvillkor. En assistanstimme 
ligger på 291 kr per timme för att tillgodose goda 
levnadsvillkor. 

– Någonstans har det helt enkelt blivit ett tankefel i 
reformen, påpekar Fredric.

Viktigt att bibehålla yrkesstoltheten
Hur gör man då för att motivera assistenterna? Fredric 
förklarar att det först och främst handlar om att skydda 
assistenterna, att de ska påverkas så lite som möjligt 
av det som sker utanför. Av alla de nedskärningar som 
Vivida har behövt göra, har det skett inom den adminis-
trativa delen av företaget. 

– Vi har inte gjort något som påverkat våra assistenter. 
Vi vill istället få dem att bli sedda och känna sig delaktiga 
i företaget, säger Fredric 

– Där gör våra assistanschefer ett hästjobb, säger 
Fredric och fortsätter:

– De stöttar våra assistenter och ser till att de gör det 
bästa de kan utifrån sina förutsättningar.
Fredric har sedan länge ett stort engagemang i Vård- 
företagarna, där han sprider budskap och kunskap 
kring assistansbranschen. Mycket för att få våra 
folkvalda politiker att fatta rätt beslut i dessa frågor. 
Fredric menar att det är en enormt trög process, men 
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Kick off för kontorspersonal 2016



otroligt viktig. Engagemanget i Vårdföretagarna på-
verkar ju även Vivida, även om det är på lång sikt. 
 

Framtiden
Vividas överlevnad i detta stormiga hav av debatter och 
regelverk ser ändå god ut enligt Fredric. Marginalerna 
är väldigt små i assistansbranschen, och det är helt 
på grund av att LSS-reformen är underfinansierad. 
Trots detta flyter Vivida ovanför vattenytan och det ser 
stabilt ut för framtiden. 
Nu när vi pratat om hur allting startade, om motgångar 
och kämpaglöden som gett resultat. 
Blev det som de hade tänkt sig när de startade Vivida 
Assistans? Här är både Fredric och Patrik rörande 
överens: det blev bättre. De hade en strävan mot hur 
de ville att det skulle bli, och de hade sina kärnvärden 
(omtanke, förtroende, ansvar och kompetens) som de 
har hållit sig till hela vägen fram till idag.

– Vi gör medarbetarundersökningar varje år och där 
har vi fått det finaste betyg man kan få som arbets-
givare. Vi har fått veta att våra medarbetare är stolta 
över att arbeta för Vivida och att de står för allt Vivida 
står för. Sådant gör allt slit och mödan värd och ökar 
viljan att fortsätta göra Vivida till den bästa arbetsgiva-
ren i branschen, avslutar Fredric. 
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Stig Ståhlberg med dottern Mia

Huvudkontoret i Örebro

Grillkväll på Lagersbergs kursgård i Västerås 



Sommartips 2017

Norra Vätterns skärgård
Askersunds skärgårdstrafik och M/S Wettervik tar med er ut på 
äventyr i Vätterns norra skärgård. Wettervik är anpassad så att 
alla människor oavsett förutsättningar skulle kunna följa med ut.

Askersunds skärgårdtrafik
Lunnagårdsvägen 6, Hammar
0709-77 02 63 
wettervik.se

Smultronstället i Söderköping
En glassresturang på markplan där man kan sitta både inne 
och ute utvid Göta kanal och äta glass. Passa på att strosa/
rulla utmed Göta kanal och se dig omkring lite i de äldre 
områdena, där förövrigt Madicken-filmerna spelades in.

Kanalgatan, Söderköping
0121-216 11
smultronstallet.se

Anna tipsar!
Jurist Vivida Assistans

Helena tipsar!
Avdelningschef assistans
Vivida Assistans

Vad ni än har för planer i sommar så ger vi här några tips på 
ställen runt om i vårt vackra land som kan vara värt ett besök. 
Alla platser är tillgängliga för alla. Nu hoppas vi bara på att 
värmen håller hela sommaren ut! 
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Annette tipsar!

Jonas tipsar!

Göteborgs Botaniska trädgård
Jag var där i helgen och blev mycket imponerad. Kostar gratis, 
man kan lägga 20 kr i en insamlingsbössa om man vill. Växthusen 
kostar 20 kr.

Carl Skottsbergs gata 22A, Göteborg
010-473 77 77
botaniska.se

Leva Kungslador på Gotland
Ett fantastiskt ställe strax utanför Visby där man kan äta gott 
och titta i fina gårdsbutiker. Barn kan måla på canvasdukar och 
pyssla. För den som vill ta det lugnt finns det hängmattor och 
stora kuddar utplacerade. Måste upplevas! 

Toftavägen 20, Visby
0498 288055
levakungslador.se

Jamtli i Östersund
Ett museiområde i Östersund, som dels är traditionellt med utställ-
ningar och dels en stor utomhusdel med hus från olika tidsåld-
rar. Från gammalt upp till 70-tal. Det finns getter, hästar, höns 
och fjällkor också. Öppet året om men med mest verksamhet på 
sommaren. Mycket för barn att titta på och testa.  Stora delar är 
lättåtkomliga för rullstolar mm. 

Museiplan, Östersund
063-15 01 00
jamtli.com

Ekonomiassistent 
Vivida Assistans

Art Director
Vivida Assistans

Katarina tipsar!
Lönespecialist
Vivida Assistans
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Per-Johans tankar 
Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett 
neurologiskt funktionshinder sedan födseln. 
Följ gärna min blogg: pellepermo.blogspot.com.

text: PER-JOHAN INGBERG

Hej igen, kära läsare, när ni tar del av detta nummer 
av Vividanytt är vi enligt kalendern mitt i sommaren, 
vilket  jag också hoppas märks på vädret. Tyvärr reagerar 
våra kroppar olika på lövsprickning osv, men jag hoppas 
dessa rader ska ge en stunds avkoppling.  

Själv händer det att mina vårkänslor poppar upp redan 
i slutet på januari! Snö som naturligt material har 
jag väldigt kluvna känslor inför. Om jag ser på snö ur 
framkomlighetsperspektiv, så gillar jag det inte alls! 
Upplever oftast att min funktionsnedsättning ökar med 
ökat snölager. Men samtidigt kan snö i gnistrande 
januarisol vara både vackert samt uppfriskande för 
både kropp och själ… 

Ännu trevligare blir det 
ju dock när naturen börjar 
titta fram. Jag är stadsbarn, 
men uppvuxen mycket nära naturen. Botanik, läran om 
blommor och växter, är absolut inte min starka sida, 
men vackert och välkommet kan det ju vara ändå.  

Örebro är ju en stad där ansvariga myndigheter lägger 
sig vinn om grönområden i närmiljön. Eftersom jag är 
en rullstols-  /permobilberoende person, så föredrar jag 
anlagda grönområden där man också tänkt på fram-
komlighet för de flesta medborgarna.  

Jag bor på söder och har en del trevliga parker i min 
omedelbara närhet, men favoritanläggningarna i ”min 
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stad” är ändå Stora Holmen och Stadsparken. Vackra, 
sköna vår-, sommar-  och höstdagar styr jag gärna 
mina hjul upp dit. Rullande och promenerande längs 
Svartån kan vara en mycket avkopplande och rogivande 
sysselsättning. Gärna med bänkar – åtminstone för 
mitt sällskap – på lagom avstånd från varandra, där vi 
kan slå oss ner och njuta av naturen. Här är det inte fel 
med något drickbart i handen, eller en glass om man 
så vill… För läsare som inte bor i vår fina stad kan jag 
berätta att Stadsparken och Stora Holmen är förbundna  
med varandra. Man kan alltså välja att ta sig runt hela  

grönområdet eller också valda delar av detsamma. Var 
dock uppmärksamma så ni håller er på de anlagda 
gångstråken och inte kör ut i naturen, samt fastnar i 
densamma… 

Om ni har tid och ork, kan man fortsätta genom 
friluftsmuseet Wadköping som de flesta antagligen hört 
talas om. Om inte annat så genom Örebroförfattaren 
Hjalmar Bergmans roman ”Markurells i Wadköping” 
(utgivningsår 19191). Här är det dock på sin plats med 
en liten varning – åtminstone för oss som är rullstols- /
permobilberoende, eller har svårt att gå. Eftersom 
Wadköping till stor del består av äldre kulturbebyggelse 
samt kullerstensbelagda vägar och gångar, är det väl 
inte så anpassat för besökare med funktionsnedsättning  
i sin rörelseförmåga.  

Om man ändå råkar vara i Örebro stads stadskärna en fin 
solig dag tycker jag att ni inte ska missa grönområdena 
och pausplatserna kring vårt anrika Vasaslott. Själva 
slottsområdet är guppigt så det räcker för en rullstols-
beroende turist. Men grönområdena nedåt Svartån är 
mysiga andningshål för både rullande och gående. Inte 
minst sedan 2011, när kommunen iordningställde ett 
nytt soldäck – tillgängligt för de flesta typer av flanörer. 

1 Wikipedia
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I drygt 20 år har insatsen personlig assistans inneburit 
att människor med olika typer av funktionsnedsättningar 
kan leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. 
Det är värt att uppmärksamma och fira! Därför tog 
Vivida år 2015 initiativet till att instifta en särskild dag 
tillägnad just personlig assistans. Temadagen valde vi att 
kalla Assistansens dag och den är registrerad till den 4 
juni varje år. Syftet med denna temadag är att uppmärk-
samma insatsen personlig assistans och vad den innebär 
för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. 
Många gånger har personlig assistans lyfts fram på ett 
negativt sätt av media, vilket har skapat en skev bild hos 
allmänheten av insatsen och företag i branschen. 

Vi vill med en sådan här dag skapa en mer balanserad 
bild genom att lyfta fram det positiva med insatsen, 
genom att till exempel visa att yrket personlig assistent 
är ett viktigt yrke, att majoriteten av assistansföretag 

strävar efter att alltid följa regler och lagar och vara 
en bra och trygg arbetsgivare, samt att de allra flesta 
kunder och anhöriga inte missbrukar insatsen. 

Formen för Assistansens dag har sett lite olika ut 
under åren, och i år valde vi att sprida budskapet på 
flera orter. Vi ställde upp tält på torgplatser i Örebro, 
Norrköping, Västerås, Eskilstuna och Stockholm för att 
få en möjlighet att bjuda på kaffe och bullar, prata med 
och informera förbipasserande om insatsen och försöka 
att slå hål på en del myter om insatsen. Dagen gav oss 
många givande möten och förhoppningsvis nya insikter. 
Vi hoppas att de som stannade till vid tälten fick mer 
korrekta kunskaper om personlig assistansbranschen. 
Den här dagen handlar om att värna och skapa mer 
förståelse om denna viktiga samhällsinsats, samt sudda 
bort en del av det oförtjänt dåliga rykte som drabbat 
den genom åren. 

Assistansens Dag 
1 juni 2017

En dag tillägnad assistansen
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Assistansens Dag 
1 juni 2017

Assistansens Dag 
1 juni 2017
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Vikten av mässor
Några av er kanske redan har sett oss på någon av 
mängden mässor ute i landet. Vi syns där av flera anled-
ningar. Dels kan det vara i rent rekryteringssyfte, vi vill 
helt enkelt träffa nya bra personer som vill vara en del 
av vårt fina gäng av assistenter. Att mötas på plats är 
viktigt då den som söker får en känsla av hur vi är som 
arbetsgivare, och vi i vår tur får möta en person istället 
för bara ett CV. Det ger så mycket mer för båda parter. 
Vi kan också synas på mässor just för att synas. Vi är 
stolta över vår arbetsplats och vill visa upp och prata 

med kunder, anhöriga, assistenter om varför vi finns, 
vad vi står för och vad vi kan göra för just dem.  

I början av april stod vi på Leva & Fungeramässan i 
Göteborg. Inriktningen på mässan är hjälpmedel för 
funktionshindrade, föreläsningar och debatter. Vi stod 
där som assistansanordnare och träffade massor av 
intressanta besökare.

04-06 april
Leva & Fungeramässan

Göteborg
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Välkommen Sandra Heindal! Välkommen Anders Karlsson!
Sandra heter jag och är jätteglad för förtroendet att 
få arbeta som assistanschef på Vivida. Jag är utbildad 
personalvetare och kommer närmast från Arbets-
förmedlingen där jag arbetat i 8 år bland annat som 
arbetsförmedlare riktad mot ungdomar och som utveck-
lingsledare. Innan det har jag jobbat som exempelvis 
säljare, vårdbiträde och diskplockare i Dublin och Belfast.

Jag bor med man, fyra tonårsbarn och en katt som är 
hela familjens stora ögonsten. Älskar doften av gummit 
i viktskivor och ägnar en del tid åt att träna crossfit och 
styrketräning. Hänger gärna med familjen i soffan fram-
för en serie när jag är hemma, och älskar choklad. Att 
resa, fota och bildredigera, är andra stora glädjeämnen 
för mig.

Jag jobbar sedan den 1 mars 2017 som Resurs/ 
Assistanschef på Vivida Assistans. Jag har arbetat inom 
personlig assistansvärlden i sex år och har egen erfaren-
het av att ha assistans i min vardag då jag själv lever med 
en funktionsnedsättning. Jag har varit projektledare i flera 
projekt, där jag arbetat med människor som har olika 
former av funktionsnedsättningar.

Är aktiv inom funktionshinderrörelsen och sitter som 
fritidspolitiker i kommun och landsting. 
På min lediga tid så är jag med min underbara familj 
som består av min hustru och tre barn.

Nya medarbetare

Vi blir alltid lika glada av 
att bli fler på kontoret. 
Här presenterar vi våra 
senaste nya kollegor!
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Tomat- och ansjovisflarn 
med västerbottenost

Frasigt med vacker färg och fin 
sälta, är flarnet som du kan bjuda 
på som tilltugg, eller på en buffé.

Ingredienser
1 smördegsark på rulle
1 färsk lök
400 g blandade tomater
150 g riven västerbottenost
1 ask ansjovis, à 125 g
Flingsalt och nymalen 
svartpeppar, ev. olivolja

Så här gör du
Rulla ut smördegen på ett bakpapper. 
Markera en ram med kniv ca 1 cm in från 
kanten. Nagga degen och förgrädda i 10 
min i 200 grader.

Skala och skiva löken. Skär tomaterna i skivor, 
eller bara dela om de är små.
Fördela osten över degen. Lägg på tomaterna, 
sedan löken och ansjovisen överst, så det ser 
snyggt ut. Grädda ca 15 min.

Strö över flingsalt och svartpeppar efter smak, 
samt ringla ev. över lite god olivolja. Klipp 
flarnet i bitar och servera.

RECEPT

Tilltugg för

8-12 portioner 

foto: VIVIDA



Stort grattis!

JUNI

AUGUSTI

SEPTEMBER
JULI

För vissa av Vividas kunder och medarbetare blir den här sommaren lite 
extra speciell då några av dem fyller jämnt under juni, juli, augusti och 
september. Ett rungade HURRA till dem från alla oss på Vivida!

50 år
Eva Lindegren 

20 år
Hanna Spejare

30 år
Paula Keränen
Johan Svedmyr
Stefan Lindkvist
Eri Rudolfsson Berglund

20 år
Hanna Karlsson

30 år
Mattias Köster
Ola Swärd
Nadia Gonzalez Olsson
Malin Glitterstjärna

50 år
Susanne Pedersen

60 år
Anders Mattsson 

20 år
Abdulahi Mohamed

30 år
Ann-Charlott Lindqvist

40 år
Sonja Schwartzkopf 
Tina Öijar               
Jeanette Gester Bagger 
Rose-Marie Hellén
Sanna Palmén
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50 år
Ann-Christine Kjellin
Marie Svensson

70 år
Sol-Britt Wollmér

80 år
Lennart Öhrnström

40 år
Christoffer Gerdtman
Katarzyna Sikora

Sommarfakta att imponera med
Solen
Solen kan värma skönt under sommaren. Men 
hur stor är solen egentligen? Solen är ganska 
stor. Eller ja, den är väldigt stor. Ungefär 1,3 
miljoner jordklot skulle få plats i solen, som är en 
ganska medelstor stjärna i universum. 

Isglass
Isglass, till största delen populärt under sommaren, 
uppfanns av misstag 1905 i San Francisco av en 
11-årig pojke. Han hade lämnat ett glas med saft 

utomhus, som hade frusit till is under natten. 
Pojken började sälja sin produkt i en park i New 
Jersey, som snabbt blev populär. 
Världens populäraste smak är körsbärsisglass.

Eiffeltornet
Under sommarhettan expanderar stålet i Eiffel-
tornet, vilket gör det hela cirka 15 centimeter 
längre än under kallare förhållanden.

Källa: 10fakta.se



För regniga dagar
Vi på redaktionen har plockat ihop några förströelser för 
regniga sommardagar. Eller för sådana dagar, ni vet, när 
inget annat duger.  

Twin Peaks – It is happening again (tv-serie)

Lion (film)
När Saroo är fem år separeras han från sin familj och 
adopteras av ett australienskt par. Först som vuxen 
börjar han gräva i sitt barndomstrauma och bestäm-
mer sig för att återfinna familjen med Google Earth. 
Regidebutanten Garth Davis ger oss en berättelse 
om rotlöshet och villkorslös kärlek, och är en av förra 
årets mest omtalade filmer. 

Mitt liv som Zucchini (film från 7 år)
Zucchini är en ovanligt modig liten pojke och inte 
alls någon konstig gurka som man kan tro. När hans 
mamma dör känner han sig ensammast i hela världen. 
Men det är innan han träffar sina nya kompisar på 
barnhemmet. Simon, Ahmed, Jujube och Alice har alla 
sina historier och verkar först ganska tuffa. Men snart 
fattar Zucchini att de är de bästa vänner man kan få. 

Det lilla bageriet på strandpromenaden (bok)

För oss som följde denna fantastiskt konstiga, kusliga 
och underbara serie på 90-talet är väntan över. Nu 
har David Lynch och Mark Frost äntligen släppt efter-
följaren, 26 år senare.18 avsnitt som är omöjliga att 
recensera. Finns endast på HBO i skrivande stund.  

Polly hade allt: jobb, bostad och pojkvän. En konkurs 
senare är hon alldeles ensam och när hon flyttar till ett 
rum ovanpå ett nedlagt bageri i en fiskeby återupptar 
hon sitt största intresse. Snart sprids doften av 
hennes nybakade bröd över strand-
promenaden. Givmilt delar hon det 
med en skadad lunnefågelunge 
och de nyfunna vännerna.
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ANNONS

Alla medarbetare på Vivida får 30% rabatt 
på hela Hygienshoppens sortiment
I vårt sortiment hittar du bland annat tvättmedel, hud- och hårvård, toalettpapper, 
blöjor, kaffe och mycket mera. Vi har många fina varumärken som till exempel Via, 
Comfort, YES, Weleda, Bambo med flera. 

På Hygienshoppen.se handlar du dina produkter med leverans 
direkt hem till din dörr.

För att ta del av rabatten behöver du en egen inloggning. 
Den får du genom att maila dina kontaktuppgifter till 
info@hygienshoppen.se eller ringa 019-20 90 60

För varma dagarSemester & 
tidrapportering
i sommartid

En del av er kanske planerar att 
resa bort och vi vill därför passa på att 
påminna om att det är viktigt att du inte 
glömmer bort att godkänna din tidrapport 
i tid med BankID, även när du är bortrest. 
Om du reser bort över ett månadsskifte är 
ett tips att godkänna tidrapporten innan 
du åker på din resa, då blir allt klart i god 
tid och du slipper tänka mer på det under 
din semester.

Om tidrapporten inte godkänns i tid kom-
mer Försäkringskassan inte betala ut någon 
assistansersättning till den kund du arbetar 
hos, fram tills dess att du godkänner din 
tidrapport.

Trevlig sommar!

För alla
assistenter Hallonsorbet

ca 4 port

3 bananer
4 dl hallon (frysta eller tinade)

2 tsk vaniljpulver

Toppingexempel: hallon, kokos, 
granola och nötter.

Gör så här: Dela bananerna i mindre bitar. Låt 
hallonen tina något om du använder frysta bär. 
Mixa med en stavmixer till en krämig konsistens. 

Tillsätt vaniljpulvret och mixa en stund till. Servera 
i små glas och toppa med dina favorittillbehör.

Källa: halsoboosten.mabra.com
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vivida.se

Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag 
sedan 2008 med guldlicens sedan 2014

Följ och gilla oss på Facebook!

Har du något intressant som du vill 
berätta om för Vividanytts läsare? 

Kontakta oss på 019-555 43 50 
eller jonas.noren@vivida.se

Porto
betaltB

Avs: Vivida Assistans, Box 1814, 701 18 ÖREBRO 


