
 

 
 

  



 

 

Möt Socialstyrelsens kompetenskrav! 
I mars 2021 uppmanade Socialstyrelsen till ett grundligt kompetenslyft för personal 

som jobbar inom LSS-verksamheter. Sätt i gång utvecklingsarbetet med Pikus 

digitala utbildningspaket!  

 

LSS-personal arbetar ofta nära människor som har svårt att göra sin egen vilja hörd. Tyvärr 

saknar många LSS-anställda viktig kunskap för att göra ett bra jobb, enligt 

Socialstyrelsens rapport från mars 2021. Socialstyrelsen pekar på genomgående brister i 

personalens kompetensnivå, särskilt vad gäller kunskap om aktuell lagstiftning, regelverk 

och kommunikation. Därför ställer Socialstyrelsen skarpa krav på ökad kompetens och 

utbildning för LSS-personal, krav som enligt rapporten kommer att följas upp.  

 

Det är alltså hög tid att höja kompetensen i er personalstyrka! Pikus kurspaket för LSS 

hjälper er komma i gång med 10 utbildningar från start och fler på gång – alla med fokus 

på viktiga kunskaper som behövs inom LSS.  

 

 

Kickstarta lyftet med digitala kurser 
Med Pikus LSS-paket får alla medarbetare full tillgång till alla digitala utbildningar i 

paketet under ett helt år, för ett fast pris. Vi kommer dessutom att löpande fylla på med 

ännu mer högaktuella föreläsningar i paketet utan extra kostnad!   

 

Så här fungerar det: 

Varje medarbetare får en egen inloggning till Pikus digitala lärplattform och kan ta del av 

paketet när det passar dem. Chefer och ledare kan använda sig av utbildningsmaterialet 

på personalmöten, utvecklingsdagar, i enskilda samtal och i ledningsgrupper. Chefer kan 

även styra arbetet och följa upp resultatet på grupp- och individnivå i lärplattformen.  
 

 

För mer information, kontakta Ingrid Haraldsson, VD på Piku: 

0733-53 00 94   

ingrid.haraldsson@piku.se  

  

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/stort-behov-av-att-hoja-kompetensen-hos-personal-pa-lss-boenden/
mailto:ingrid.haraldsson@piku.se


 

 

10 digitala inspirationer – och fler är på väg! 

I startpaketet ingår 10 utbildningar, men vi lägger till fler allt eftersom.  

 
Dokumentation och genomförandeplaner inom LSS  
Annika Staaf, docent, Malmö Universitet 
 
Nya krav på kompetenshöjning inom LSS  
Annika Staaf, docent, Malmö Universitet 
 
 
Att möta människor med psykiatriska diagnoser 
Sigvard Persson, leg. Psykolog 
 
Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön 
Sigvard Persson, leg. psykolog 
 
 
Presentation av ”Samordnad utveckling för god och nära vård”  
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare 
 
 
 
God och nära vård: Nya insatser vid psykisk ohälsa  
Temakonferens med talare såsom Anna Nergårdh m.fl. 
 
 
 
Imponerande bemötande 
Lars JO Larsson, organisations- och ledarskapskonsult 
 
 
 
Missbruk, trauma och samsjuklighet 
Stefan Sandström, leg. psykolog 
 
Hot och våld i offentlig sektor  
Stefan Sandström, leg. psykolog 
 
 
GDPR: med uppdateringar och senaste nytt 
med Mathias Kågell-Landgren, Jurist 
 
 

 



 

 
Kostnadsförslag 
 
 
Kostnaden för årsabonnemang enligt ovan baserar sig på hur många ni är i gruppen. Vi 

lämnar gärna en offert; abonnemanget är leveransklart när ni är redo! 

 
Jag hoppas vi väckt ert intresse och att vi kan få leverera kvalitativa, inspirerande 

föreläsningar som hjälper er att göra ett bra och säkert jobb! 

 
Hälsningar, 

 

 

 

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB 

 
 

 
Kort om Piku: 
Piku startades 2001 och är idag kända för att leverera kvalitet, nyheter och 
värdefull kunskap kring olika implementeringar, nu senast God och Nära 
vård. Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar, konferenser eller presentationer 
av t.ex. utredningar, ofta digitalt men i många fall även på plats (då vi givetvis 
har Corona-säkrade arrangemang). 
 
Utöver det får vi många förfrågningar på s.k. Uppdragsutbildningar, där 
kommuner/regioner beställer en utbildning till sin ort. Då kan vi också 
designa innehåll och upplägg för den specifika kunden, vilket höjer kvaliteten 
ytterligare! 
 
Våra digitala utbildningar och konferenser spelas oftast in och kan 
tillhandahållas när våra kunder själva vill, som s.k. OnDemand-utbildningar. 
Du hittar vårt utbud som hela tiden växer på  www.piku.se/ondemand.  
 
 

 

http://www.piku.se/ondemand

