
Kurskatalog VT 2022



Kurslista
Tisdag

22
Feb

Introduktion PA 1 Digital
9:00-15:00
Där du befinner dig

Onsdag

09
Mar

Tystnadsplikt/Lex Sarah Digital
9:00-12:00
Där du befinner dig

Måndag

21
Mar

Introduktion PA 1 Digital
9:00-15:00
Där du befinner dig

Onsdag

20
Apr

Introduktion PA 1 Digital
9:00-15:00
Där du befinner dig

Tisdag

26
Apr

Ergonomi
9:00-16:00
LSS Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Torsdag

12
Maj

Introduktion PA 1 Digital
9:00-15:00
Där du befinner dig

Torsdag

12
Maj

Brand
13:00.16:00
LSS Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Torsdag

19
Maj

Stresshantering
9:00-16:30
LSS Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Fredag

17
Jun

Introduktion PA 1 Digital
9:00-15:00
Där du befinner dig

För aktuell version se larga.se/utbildningar



Ergonomi
Förekommer det tunga lyft i obekväma och trånga utrymmen? Eller utför du
många förflyttningar och lyft under ditt arbetspass?

På denna kurs får du både praktisk och teroretisk kunskap som du kan
använda i arbetslivet men också i vardagliga situationer. 

Du får lära dig hur du ska undvika skador vid lyft och förflyttningar genom
att öka din kroppskännedom och förstå vad som händer om du belastar fel
eller ”tar i” för mycket.

När: 09:00-16:00
Var: LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda
Vänder sig till: Personliga assistenter
Hur: Utbildningslön för assistenterna ingår under kursdagen
Max: 15
Innehåll: • Grundläggande anatomi med fokus på nacke och rygg

• Praktiska övningar
• Grundläggande träningsfysiologi

Förtäring: Kaffe och lunch ingår under kursdagen. Vid specialkost eller allergier, meddela
kontoret när du anmäler dig.

Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 1 vecka innan kurstillfället.

Datum Tid Plats
26 apr 9:00-16:00 LSS Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Aktuella föreläsare

Gudrun
Fogelberg
Varga Leg.
Sjukgymnast,
Göteborgs
Rehab Center



Stresshantering
Är det svårt att få vardagen att gå ihop, jobb, privatliv och allt däremellan?

På denna kurs får du redskap att använda när stressen tar över och du får
fördjupad kunskap i vad som gör att du känner dig stressad, samt hur du
kan påverka dig själv till att lindra stressen.

När: 09:00-16:30
Var: LSS-Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda
Vänder sig till: Personliga assistenter
Hur: Utbildningslön för assistenterna ingår under kursdagen
Max: 15
Innehåll: • Vad är stress?

• Stressorer
• Stressreaktioner och stresshantering

Förtäring: Kaffe och lunch ingår under kursdagen. Vid specialkost eller allergier, meddela
kontoret när du anmäler dig.

Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 1 vecka innan kursdagen

Datum Tid Plats
19 maj 9:00-16:30 LSS Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Aktuella föreläsare

Gudrun
Fogelberg
Varga Leg.
Sjukgymnast,
Göteborgs
Rehab Center



Brand
En brand kan starta när man minst anar det och konsekvenserna kan bli
stora. I Sverige inträffar tusentals bränder varje år.

Kursen ger dig viktig kunskap som du kan ta med till din arbetsplats så att
du och din uppdragsgivare på bästa sätt ska kunna hantera situationen om
olyckan är framme.

Du får också lära dig allmän brandkunskap samt kunskaper i hur du på
bästa sätt kan förebygga bränder. Deltagarna ges även möjlighet att
praktiskt prova på att släcka brand med släckare.

När: 13:00-16:00
Var: LSS-Partner,, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda
Vänder sig till: Personliga assistenter
Hur: Utbildningslön för assistenterna ingår under kursdagen
Max: 15
Innehåll: • Teori och allmän brandkunskap

• Tänkbara brandorsaker
• Förebyggande brandskydd
• Praktisk andvändning av handsläckare
• Praktiskt förfarande vid brand i kläder

Förtäring: Kaffe & smörgås ingår under kursdagen. Vid specialkost eller allergier,
meddela kontoret när du anmäler dig.

Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 2 veckor innan kurstillfället

Datum Tid Plats
12 maj 13:00.16:00 LSS Partner, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Aktuella föreläsare

Räddningstjänst
Storgöteborg



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: 09:00-15:00
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 12:00-13:00
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 1 vecka innan kurstillfället

Datum Tid Plats
22 feb 9:00-15:00 Där du befinner dig
21 mar 9:00-15:00 Där du befinner dig
20 apr 9:00-15:00 Där du befinner dig
12 maj 9:00-15:00 Där du befinner dig
17 jun 9:00-15:00 Där du befinner dig

Aktuella föreläsare

Frida Schlyter,
kontoret Larga

Carina
Johansson,
kontoret Larga

Anna
Berntsson,
kontoret Larga

Gabor Varga,
kontoret Larga



Tystnadsplikt/Lex Sarah Digital
Har du någon gång känt dig osäker på vad som får och inte får sägas?

I denna kurs får du fördjupad kunskap kring vad tystnadsplikten är och vad
den betyder för dig som personlig assistent.

Du får lära dig vikten av kommunikation med din uppdragsgivare när det
gäller tystnadsplikten och även information om vad som händer om du
bryter den.

Du får också veta mer om § 24b LSS, Lex Sarah och den
rapporteringskyldighet du som assistent har.

När: 09:00-12:00
Var: Digital
Vänder sig till: Personliga assistenter
Hur:
Max:
Innehåll: • Tystnadsplikt, vad innebär det egentligen?

• Vad du får/inte får säga ur ett juridiskt perspektiv
• Kan man straffas för brott mot tystnadsplikten
• Får man anmäla brottsliga handlingar till polisen
• Kommunikation och bemötande

Förtäring:
Anmälan: Till kontoret@larga.se senast 4 veckor innan kurstillfället

Datum Tid Plats
09 mar 9:00-12:00 Där du befinner dig

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

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

Räddningstjänst Storgöteborg
Instruktörerna har lång erfarenhet och unik kunskap från räddningstjänst och
ambulanssjukvård







Ju närmare uppdragsgivaren besluten tas
desto bättre assistans

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


