
Kurskatalog VT 2021



Kurslista
Måndag

18
Jan

Introduktion PA 1 Digital
9:00-16:00
Där du befinner dej

Tisdag

26
Jan

Digital arbetsledarutbildning Träff 1
9:00-11:15
Där du befinner dej

Fredag

29
Jan

Basal hygien
9:00-11:15
Där du befinner dej

Onsdag

10
Feb

Digital arbetsledarutbildning Träff 2
9:00-11:15
Där du befinner dej

Fredag

12
Feb

Introduktion PA 1 Digital
9:00-16:00
Där du befinner dej

Fredag

19
Feb

Att arbeta som Personlig assistent Träff 1
9:00-11:15
Där du befinner dej

Torsdag

25
Feb

Digital arbetsledarutbildning Träff 3
9:00-11:15
Där du befinner dej

Fredag

26
Feb

Att arbeta som Personlig assistent Träff 2
9:00-11:15
Där du befinner dej

Tisdag

09
Mar

Att arbeta som Personlig assistent Träff 3
9:00-11:15
Där du befinner dej

Torsdag

11
Mar

Digital arbetsledarutbildning Träff 4
9:00-11:15
Där du befinner dej

För aktuell version se larga.se/utbildningar



Onsdag

17
Mar

Att arbeta som Personlig assistent Träff 4
9:00-11:15
Där du befinner dej

Torsdag

18
Mar

Introduktion PA 1 Digital
9:00-16:00
Där du befinner dej

Tisdag

23
Mar

Att arbeta som Personlig assistent Träff 5
9:00-11:15
Där du befinner dej

Torsdag

25
Mar

Digital arbetsledarutbildning Träff 5
9:00-11:15
Där du befinner dej

Fredag

26
Mar

Att arbeta som Personlig assistent Träff 6
9:00-11:15
Där du befinner dej

Onsdag

07
Apr

Digital arbetsledarutbildning Träff 6
9:00-11:15
Där du befinner dej

Måndag

12
Apr

Att arbeta som Personlig assistent Träff 7
9:00-11:15
Där du befinner dej

Torsdag

15
Apr

Introduktion PA 1 Digital
9:00-16:00
Där du befinner dej

Fredag

23
Apr

Digital arbetsledarutbildning Träff 7
9:00-11:15
Där du befinner dej

Tisdag

11
Maj

Digital arbetsledarutbildning Träff 8
9:00-11:15
Där du befinner dej

För aktuell version se larga.se/utbildningar



Tisdag

11
Maj

Introduktion PA 1 Digital
9:00-16:00
Där du befinner dej

Tisdag

08
Jun

Introduktion PA 1 Digital
9:00-16:00
Där du befinner dej

För aktuell version se larga.se/utbildningar



Introduktion PA1 Digital
Under rådande omständigheter kör vi en digital PA 1 kurs. Kursen kommer
hållas genom Teams och du behöver  en dator/surfplatta eller mobiltelefon.
PA 1 är en introduktionsutbildning som Larga erbjuder alla nya assistenter
och som alla assistenter bör gå. Under kursdagen berör vi olika delar av
assistentyrket, LSS- lagen , fördelning mellan uppdragsgivare kontra
arbetsgivare och vilka skyldigheter samt rättigheter man har som assistent.
Vi går också igenom lite kring arbetstidslagen samt arbetsmiljölagen och
vårt tidsrapporteringsystem Aiai. 

När: 09:00-16:00
Var: Valfritt
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Utbildningslön för assistenterna ingår under kursdagen
Max:
Innehåll: • Vad menas med personlig assistans

• Tystnadsplikt
• Att vara anställd på Larga
• Arbetstidslagen
• Aiai
• Arbetsmiljö

Förtäring: Lunch mellan 12:00-12:00 du äter där du är
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 1 vecka innan kurstillfället

Datum Tid Plats
18 jan 9:00-16:00 Där du befinner dej
12 feb 9:00-16:00 Där du befinner dej
18 mar 9:00-16:00 Där du befinner dej
15 apr 9:00-16:00 Där du befinner dej
11 maj 9:00-16:00 Där du befinner dej
08 jun 9:00-16:00 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Frida Schlyter,
kontoret Larga

Carina
Johansson,
kontoret Larga

Anna
Berntsson,
kontoret Larga

Gabor Varga,
kontoret Larga



Digital arbetsledarutbildning Träff 1
I Januari 2021 erbjuder vi en digital arbetsledarutbildning om åtta tillfällen
med start i slutet av januari och ”målgång” i mitten av maj.

Du kan anmäla dig antingen till hela kursen eller till enstaka träffar.

Träffarna spelas in så om en person inte kan delta vid ett tillfälle
går det bra att titta senare.

Under träffarna kommer arbetsledarna att utvecklas tillsammans och med
stöd av några av Sveriges vassaste inom sina områden. Föreläsare är bland
annat Anna Barsk Holmbom, Mio Rubin, Jennie Scotte och Tiina Piippo
Hagman. Samtliga träffar hålls mellan kl 09.00 – 11.15 på Zoom.

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Uppdragsgivare / arbetsledare
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 1. Introduktion. Självbestämmande inom ramen för lagar och avtal.

Behovsbedömning. 
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 20/1

Datum Tid Plats
26 jan 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Digital arbetsledarutbildning Träff 2
I Januari 2021 erbjuder vi en digital arbetsledarutbildning om åtta tillfällen
med start i slutet av januari och ”målgång” i mitten av maj.

Du kan anmäla dig antingen till hela kursen eller till enstaka träffar.

Träffarna spelas in så om en person inte kan delta vid ett tillfälle
går det bra att titta senare.

Under träffarna kommer arbetsledarna att utvecklas tillsammans och med
stöd av några av Sveriges vassaste inom sina områden. Föreläsare är bland
annat Anna Barsk Holmbom, Mio Rubin, Jennie Scotte och Tiina Piippo
Hagman. Samtliga träffar hålls mellan kl 09.00 – 11.15 på Zoom.

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Uppdragsgivare / arbetsledare
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 2. Det nära arbetsledarskapet – om att skapa tydliga uppdrag för

arbetsledare och assistenter. 
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 20/1

Datum Tid Plats
10 feb 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Digital arbetsledarutbildning Träff 3
I Januari 2021 erbjuder vi en digital arbetsledarutbildning om åtta tillfällen
med start i slutet av januari och ”målgång” i mitten av maj.

Du kan anmäla dig antingen till hela kursen eller till enstaka träffar.

Träffarna spelas in så om en person inte kan delta vid ett tillfälle
går det bra att titta senare.

Under träffarna kommer arbetsledarna att utvecklas tillsammans och med
stöd av några av Sveriges vassaste inom sina områden. Föreläsare är bland
annat Anna Barsk Holmbom, Mio Rubin, Jennie Scotte och Tiina Piippo
Hagman. Samtliga träffar hålls mellan kl 09.00 – 11.15 på Zoom.

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Uppdragsgivare / arbetsledare
Hur:
Max:
Innehåll: Träff 3. Smart rekrytering och kompetenskrav på de personliga assistenterna. 

 
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 20/1

Datum Tid Plats
25 feb 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Jennie Scotte Anna Barsk
Holmbom



Digital arbetsledarutbildning Träff 4
I Januari 2021 erbjuder vi en digital arbetsledarutbildning om åtta tillfällen
med start i slutet av januari och ”målgång” i mitten av maj.

Du kan anmäla dig antingen till hela kursen eller till enstaka träffar.

Träffarna spelas in så om en person inte kan delta vid ett tillfälle
går det bra att titta senare.

Under träffarna kommer arbetsledarna att utvecklas tillsammans och med
stöd av några av Sveriges vassaste inom sina områden. Föreläsare är bland
annat Anna Barsk Holmbom, Mio Rubin, Jennie Scotte och Tiina Piippo
Hagman. Samtliga träffar hålls mellan kl 09.00 – 11.15 på Zoom.

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Uppdragsgivare / arbetsledare
Hur:
Max:
Innehåll: Träff 4. Arbetstid och schemaläggning. Arbetstid och schemaläggning. 
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 20/1

Datum Tid Plats
11 mar 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Digital arbetsledarutbildning Träff 5
I Januari 2021 erbjuder vi en digital arbetsledarutbildning om åtta tillfällen
med start i slutet av januari och ”målgång” i mitten av maj.

Du kan anmäla dig antingen till hela kursen eller till enstaka träffar.

Träffarna spelas in så om en person inte kan delta vid ett tillfälle
går det bra att titta senare.

Under träffarna kommer arbetsledarna att utvecklas tillsammans och med
stöd av några av Sveriges vassaste inom sina områden. Föreläsare är bland
annat Anna Barsk Holmbom, Mio Rubin, Jennie Scotte och Tiina Piippo
Hagman. Samtliga träffar hålls mellan kl 09.00 – 11.15 på Zoom.

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Uppdragsgivare / arbetsledare
Hur:
Max:
Innehåll: Träff 5. Att hantera sorg och stress.
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 20/1

Datum Tid Plats
25 mar 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Mio Rubin Anna Barsk
Holmbom



Digital arbetsledarutbildning Träff 6
I Januari 2021 erbjuder vi en digital arbetsledarutbildning om åtta tillfällen
med start i slutet av januari och ”målgång” i mitten av maj.

Du kan anmäla dig antingen till hela kursen eller till enstaka träffar.

Träffarna spelas in så om en person inte kan delta vid ett tillfälle
går det bra att titta senare.

Under träffarna kommer arbetsledarna att utvecklas tillsammans och med
stöd av några av Sveriges vassaste inom sina områden. Föreläsare är bland
annat Anna Barsk Holmbom, Mio Rubin, Jennie Scotte och Tiina Piippo
Hagman. Samtliga träffar hålls mellan kl 09.00 – 11.15 på Zoom.

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Uppdragsgivare / arbetsledare
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 6. Arbetsmiljö för personliga assistenter – vad är det? 
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 20/1

Datum Tid Plats
07 apr 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Digital arbetsledarutbildning Träff 7
I Januari 2021 erbjuder vi en digital arbetsledarutbildning om åtta tillfällen
med start i slutet av januari och ”målgång” i mitten av maj.

Du kan anmäla dig antingen till hela kursen eller till enstaka träffar.

Träffarna spelas in så om en person inte kan delta vid ett tillfälle
går det bra att titta senare.

Under träffarna kommer arbetsledarna att utvecklas tillsammans och med
stöd av några av Sveriges vassaste inom sina områden. Föreläsare är bland
annat Anna Barsk Holmbom, Mio Rubin, Jennie Scotte och Tiina Piippo
Hagman. Samtliga träffar hålls mellan kl 09.00 – 11.15 på Zoom.

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Uppdragsgivare / arbetsledare
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 7. Konflikthantering. 23 april.
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 20/1

Datum Tid Plats
23 apr 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Tiina Piippo
Hagman

Anna Barsk
Holmbom



Digital arbetsledarutbildning Träff 8
I Januari 2021 erbjuder vi en digital arbetsledarutbildning om åtta tillfällen
med start i slutet av januari och ”målgång” i mitten av maj.

Du kan anmäla dig antingen till hela kursen eller till enstaka träffar.

Träffarna spelas in så om en person inte kan delta vid ett tillfälle
går det bra att titta senare.

Under träffarna kommer arbetsledarna att utvecklas tillsammans och med
stöd av några av Sveriges vassaste inom sina områden. Föreläsare är bland
annat Anna Barsk Holmbom, Mio Rubin, Jennie Scotte och Tiina Piippo
Hagman. Samtliga träffar hålls mellan kl 09.00 – 11.15 på Zoom.

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Uppdragsgivare / arbetsledare
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 8: Slutdiskussion och Personalvård på arbetsledarnivå. 
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 20/1

Datum Tid Plats
11 maj 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Basal hygien och smittspridning för
personliga assistenter
Personliga assistenter omfattas inte av Socialstyrelsens SOSFS om basala
hygien men kunskap om hygien och smittsprodning är i många fall rent
livsavgörande nu.

Detta är en digital kurs som sänds via Zoom.

 

 

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Leg SSK Eric Donaldson, Region Skåne håller en digital om hygien och

smittspridning för personliga assistenter .
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 22/1

Datum Tid Plats
29 jan 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Att arbeta som Personlig assistent Träff 1
Vad är den personliga assistentens roll?
Vad behöver man veta och vad kan man stöta på för olika situationer i sitt
arbete som det kan vara bra att känna till?
Eftersom Covid-19 gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla större
utbildningar för personliga assistenter fysiskt erbjuder vi nu istället en helt
nyskapad, digital kurs där vi försöker ge en bred inblick och kunskap i
yrkesrollen.  

Kursen pågår över sju tillfällen.

Den som inte kan delta vid kurstillfället kommer att kunna se kursen senare
eftersom alla kurstillfällen spelas in.

Samtliga kurser hålls via Zoom mellan 

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 1

LSS och assistansreformen. 19 februari, Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning
och Rådgivning

Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 8/2

Datum Tid Plats
19 feb 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Att arbeta som Personlig assistent Träff 2
Vad är den personliga assistentens roll?
Vad behöver man veta och vad kan man stöta på för olika situationer i sitt
arbete som det kan vara bra att känna till?
Eftersom Covid-19 gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla större
utbildningar för personliga assistenter fysiskt erbjuder vi nu istället en helt
nyskapad, digital kurs där vi försöker ge en bred inblick och kunskap i
yrkesrollen.  

Kursen pågår över sju tillfällen.

Den som inte kan delta vid kurstillfället kommer att kunna se kursen senare
eftersom alla kurstillfällen spelas in.

Samtliga kurser hålls via Zoom 

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 2

Ditt uppdrag – att skapa kvalitet i assistansen. Vad ska en assistent kunna?
Jennie Scotte, verksamhetsansvarig i ett brukarkooperativ och föreläsare

Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast den 8/2

Datum Tid Plats
26 feb 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Jennie Scotte Anna Barsk
Holmbom



Att arbeta som Personlig assistent Träff 3
Vad är den personliga assistentens roll?
Vad behöver man veta och vad kan man stöta på för olika situationer i sitt
arbete som det kan vara bra att känna till?
Eftersom Covid-19 gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla större
utbildningar för personliga assistenter fysiskt erbjuder vi nu istället en helt
nyskapad, digital kurs där vi försöker ge en bred inblick och kunskap i
yrkesrollen.  

Kursen pågår över sju tillfällen.

Den som inte kan delta vid kurstillfället kommer att kunna se kursen senare
eftersom alla kurstillfällen spelas in.

Samtliga kurser hålls via Zoom 

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 3

Självbestämmande vid nedsatt autonomi. Hur VET man vad den enskilde vill
och ska man alltid följa den enskildes vilja? Kan man ”överbeskydda” någon?
Mats Jansson, Föreningen Autism

Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast den 8/2

Datum Tid Plats
09 mar 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Att arbeta som Personlig assistent Träff 4
Vad är den personliga assistentens roll?
Vad behöver man veta och vad kan man stöta på för olika situationer i sitt
arbete som det kan vara bra att känna till?
Eftersom Covid-19 gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla större
utbildningar för personliga assistenter fysiskt erbjuder vi nu istället en helt
nyskapad, digital kurs där vi försöker ge en bred inblick och kunskap i
yrkesrollen.  

Kursen pågår över sju tillfällen.

Den som inte kan delta vid kurstillfället kommer att kunna se kursen senare
eftersom alla kurstillfällen spelas in.

Samtliga kurser hålls via Zoom 

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 4

Grundläggande ergonomi. Gudrun Fogelberg-Varga, sjukgymnast

 
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast den 8/2

Datum Tid Plats
17 mar 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom

Gudrun
Fogelberg
Varga Leg.
Sjukgymnast,
Göteborgs
Rehab Center



Att arbeta som Personlig assistent Träff 5
Vad är den personliga assistentens roll?
Vad behöver man veta och vad kan man stöta på för olika situationer i sitt
arbete som det kan vara bra att känna till?
Eftersom Covid-19 gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla större
utbildningar för personliga assistenter fysiskt erbjuder vi nu istället en helt
nyskapad, digital kurs där vi försöker ge en bred inblick och kunskap i
yrkesrollen.  

Kursen pågår över sju tillfällen.

Den som inte kan delta vid kurstillfället kommer att kunna se kursen senare
eftersom alla kurstillfällen spelas in.

Samtliga kurser hålls via Zoom 

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 5

Arbetsmiljö för personliga assistenter. Carina Ekblad, KFO och Lia Scheding,
Kommunal

 
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast den 8/2

Datum Tid Plats
23 mar 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Carina Ekblad Anna Barsk
Holmbom



Att arbeta som Personlig assistent Träff 6
Vad är den personliga assistentens roll?
Vad behöver man veta och vad kan man stöta på för olika situationer i sitt
arbete som det kan vara bra att känna till?
Eftersom Covid-19 gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla större
utbildningar för personliga assistenter fysiskt erbjuder vi nu istället en helt
nyskapad, digital kurs där vi försöker ge en bred inblick och kunskap i
yrkesrollen.  

Kursen pågår över sju tillfällen.

Den som inte kan delta vid kurstillfället kommer att kunna se kursen senare
eftersom alla kurstillfällen spelas in.

Samtliga kurser hålls via Zoom 

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 6

Att möta den assistansberättigades sexualitet. Ulrika Lundin, socionom med
masterutbildning i sexologi

 
Förtäring:
Anmälan:

Datum Tid Plats
26 mar 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Att arbeta som Personlig assistent Träff 7
Vad är den personliga assistentens roll?
Vad behöver man veta och vad kan man stöta på för olika situationer i sitt
arbete som det kan vara bra att känna till?
Eftersom Covid-19 gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla större
utbildningar för personliga assistenter fysiskt erbjuder vi nu istället en helt
nyskapad, digital kurs där vi försöker ge en bred inblick och kunskap i
yrkesrollen.  

Kursen pågår över sju tillfällen.

Den som inte kan delta vid kurstillfället kommer att kunna se kursen senare
eftersom alla kurstillfällen spelas in.

Samtliga kurser hålls via Zoom 

När: 09:00-11:15
Var: Valfri plats
Vänder sig till: Assistenter
Hur: Digitalt
Max:
Innehåll: Träff 7

Kommunikation. Södra Skånes kommunikationscenter
Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast den 8/2

Datum Tid Plats
12 apr 9:00-11:15 Där du befinner dej

Aktuella föreläsare

Anna Barsk
Holmbom



Kursledare
Anna Barsk Holmbom
Anna har arbetat med assistansfrågor sedan 1989 och varit verksamhetsledare för
både brukarkoperativ och IFA, Intressegruppen för assistansberättigade. Idag driver
Anna ABH Utbildning och Rådgivning, där hon håller föreläsningar runt om i Sverige.
Hon är en mycket uppskattad föreläsare som gör det krångliga enkelt och förståeligt
genom sitt engagemang och sin tydlighet.

Anna Berntsson, kontoret Larga
Föräldrarledig Jobbar på kontoret på Larga med administration, utbildningar och som
medarbetsledare.  Har tidigare jobbat som personlig assistent och medarbetsledare.
 

Carina Ekblad
Personlig assistans och intressepolitiska frågor Hälsa, vård och omsorg

Carina Johansson, kontoret Larga
Jobbar på kontoret på Larga med administration och löner. Har tidigare jobbat som
personlig assistent.

Frida Schlyter, kontoret Larga
Jobbar på kontoret på Larga med administration, utbildningar och som
medarbetsledare. Tidigare arbetat inom LSS och  Daglig Verksamhet.

Gabor Varga, kontoret Larga
Gabor Varga VD och grundare av Larga.



Gudrun Fogelberg Varga Leg. Sjukgymnast,
Göteborgs Rehab Center
Gudrun är sjukgymnast och har varit verksam i ca: 30 år. Sedan 1996 är hon
grundare och delägare av Göteborgs Rehab Center. Gudrun har lång erfarenhet av
både behandling samt förebyggande arbete gällande belastningsrelaterade och
stressrelaterade besvär

Jennie Scotte
Smart rekrytering och kompetenskrav på de personliga assistenterna

Mio Rubin
Utbildare, ICF-Coach, Sorgbearbetningshandledare, Moderator

Tiina Piippo Hagman
Konflikthantering



Ju närmare uppdragsgivaren besluten tas
desto bättre assistans

Larga
0302 - 175 40, kontoret@larga.se, www.larga.se


