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Kompetensutveckling för ökad 
regelefterlevnad 
Tillräckliga kunskaper om lagar och regler skapar trygghet hos både chefer och 
medarbetare som i sin tur säkrar vårdkvaliteten.

I Kompetensguiden kombinerar vi två viktiga komponenter som hjälper er att tolka 
lagen i er arbetsvardag -  för en säker leverans av vård och omsorg:

          Ett sökbart, uppdaterat och samlat regelverk inom vård och omsorg

          E-learning för alla medarbetare -  allt från fast anställda till vikarier

Med hjälp av dessa två byggstenar är både chefer och medarbetare uppdaterade 
kring regelverket och kan ge trygg vård och omsorg. Du som är chef har även 
tillgång till juridisk vägledning där du kan få svar direkt av våra experter.

Fördelar med Kompetensguiden
          Löpande internkontroll

          Självständiga och trygga medarbetare

          Ökad kvalitet av vård och omsorg

          Kompetensutveckling på alla nivåer

          Effektiva arbetsdagar
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Säkra kompetensen med e-learning
Kompetensguidens e-learningkurser ger medarbetarna dokumenterad utbildning 
inom områden som är av stor vikt för er verksamhet. Kurserna är korta och 
informativa på 7-15 minuter. Kurserna hänvisar även till de lagtexter som ligger till 
grund för innehållet.  

Till varje kurs finns reflektionsmaterial som också funkar bra att använda vid 
upplärning i grupp. Avslutningsvis kommer ett test baserat på innehållet, och när 
testet är avklarat får deltagaren ett kursbevis.

För varje kurs kan chefen enkelt se vilka medarbetare som genomfört en kurs och 
vilka som ännu saknar kursbevis. På så sätt blir det både tydligt och säkert när 
hela personalstyrkan är färdigutbildad. Det blir också enkelt att ställa krav på att 
nyanställda ska ha genomfört en kurs innan första arbetsdagen. 

I Kompetensguiden tillhandahåller vi en mängd olika kurser som 
även kommer att utökas. Vi har kurser inom ämnen som: 

          Privat användande av mobil i tjänsten

          Självbestämmanderätten

          Ansvar vid byte av arbetspass

          Ansvar vid hantering av läkemedel

          Patient- och brukardeltagande

          Förebyggande brandskydd, särskilt boende

          Förebyggande brandskydd, hemtjänsten

          Dokumentationsplikt

          Så här skriver du journal

          Journalsnokande och rätt till åtkomst

          Tystnadsplikt för vårdpersonal

          Förtroendeskapande arbete
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Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt 
med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som 
inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra 
3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har 
utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech. 

Alltid uppdaterad med 
svar på dina frågor
Kompetensguiden innehåller ett antal komponenter för 
att du alltid ska kunna agera juridiskt korrekt: 

• Sökbart, uppdaterat och samlat regelverk

• Frågebank med svar på de vanligaste frågorna

• Nyhetsbank med aktuella artiklar

• Nyhetsbrev - håll dig uppdaterad kring nya lagar

• Juridisk vägledning för chefer

Boka din visning med oss!
Med en kombination av juridisk vägledning och e-learning för medarbetarna 
säkerställer ni att er verksamhet följer gällande lagstiftning.

Läs mer och boka din visning

Maila oss: info@vismadraftit.se 

Ring oss: 010-199 23 52

Läs mer på visma.se/draftit/

https://www.visma.se/draftit/lagstiftning-social-omsorg/kompetensguiden/
http://visma.se/draftit
https://www.facebook.com/draftitab
https://www.instagram.com/draftitab/
https://www.linkedin.com/company/1674342/

