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Boka din visning

Juridiska verktyg för en regelsmart® verksamhet



010 - 199 23 50



info@draftit.se

Grundläggande kompetens
inom LSS i en stressad vardag
I en stressad vardag är det viktigt att du som



Enkelhet och pedagogik är grunden i alla
kurser från Draftit. Med hjälp av enkel text
och bild går kursen igenom de viktigaste
delarna kring LSS-lagstiftningen.

kvalificerade beslut.

Så fungerar kursen

Kursen är ett enkelt sätt att kvalitetssäkra din
kompetensen att ge era kunder goda levnadsvillkor.

www.draftit.se

Användaren i fokus

arbetar inom LSS känner till lagen för att ta

organisation, så att alla i organisationen har





Kursen består av åtta kapitel som tar cirka
60 minuter att genomföra. Ett kunskapstest
avslutar kursen. Blir du inte godkänd
första gången kan du alltid göra om testet.

Kapitel i kursen
Vem är kursen för?
LSS-lagen är omfattande och även den med flerårig
erfarenhet behöver hålla sig uppdaterad. Kursen
vänder sig till alla som jobbar inom LSS och vill ha
koll på det senaste om lagen.



1. Introduktion till LSS
2. Personkrets 1–3
3. Insatser enligt LSS
4. Dokumentation
5. Lex Sarah-anmälan om missförhållande
6. Sekretess och tystnadsplikt
7. Tillsyn och tillstånd från IVO
8. Avgifter för insatser

Administration och översikt



Som administratör bjuder du in deltagare
till kursen. I översikten ser du enkelt vem
som har påbörjat och genomfört kursen.

Alltid uppdaterad kunskap
För att kompetenssäkra er organisation är



det lämpligt att genomföra kursen en gång
per år. LSS-lagen är omfattande och även
den mest erfarna tjänar på att hålla sig

Varför är det viktigt?

uppdaterad.

Oavsett tidigare kontakt med LSS-området är det viktigt att
känna till lagen för att kunna ta välgrundade och kvalificerade beslut. LSS-Grundkurs ger alla möjligheten att
förstå lagen och de viktigaste begreppen.

Stöd för andra LMS



Importera enkelt kursmaterialet till ert
egna LMS-system. Filerna finns i formaten
SCORM, Tin Can och AICC, vilka fungerar
för de flesta LMS.

Alltid i Draftits produkter


Molnbaserat



Responsiv design



Fri support



Dedikerad kontaktperson

LSS Expert hjälper er att tolka
lagen, få djupare insikt och större

LSS Expert

handlingsutrymme – vilket gynnar både
personal och klienter.

Assistans Expert är ett juridisk stöd
för privata assistansanordnare.

Assistans Expert

Handboken tolkar juridiken särskilt för din
arbetssituation.

På www.draftit.se/social berättar vi mer om våra verktyg.

