
Höstens utbildningssatsning
riktad till Svenska Vårds

medlemmar!
 

Nu ges du som medlem möjligheten att ta del av Svenska Vårds
digitala utbildningspaket. Beskrivning hittar du under rubriken:
Svenska vårds utbildningspaket.

Det innebär att du som medlemsföretag har obegränsad tillgång
till 25 inspelade kvalitetsutbildningar under ett helt år för 16 kr/kurs
och person om ni ansluter er före den 30 november 2022.

Digital kompetensutveckling
möjliggör och utvecklar!



Obegränsad tillgång till 25 inspelade kvalitetsutbildningar under ett helt år
Personlig inloggning för varje medarbetare
Statistik för chefernas uppföljning
Support inom 24 timmar
Driftsäker och användarvänlig lärplattform
Utbildningsmaterial till utbildningarna
Utbildningarna motsvarar kvalitativ lärarledd utbildning 
Introduktionsutbildning om lärplattformen
30% på öppna utbildningar och konferenser i hela Piku Utbildningars utbud 
Möjlighet att förslå ämne och utbildare för produktion av nya digitala utbildningar

 
 
 
 

Svenska Vårds ramavtal med Piku Utbildningar innebär att ni
som medlemsföretag har:

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar
och konferenser. 

- Som medlemsföretag kontaktar du Piku Utbildningar på Ingrid.Haraldsson@piku.se för att
bli ansluten till det digitala utbildningspaketet.

Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset. 
Uppge vilka-postadresser som ska registreras för personlig inloggning, ni tillgång till
utbildningarna inom en vecka. 

-Medlemsföretaget anmäler deltagare till Piku Utbildningars öppna kurser och konferenser 
Ange i anmälan ”Svenska Vård” för att erhålla rabatten på 30%. 

Villkor:
Pris: Tillhandahålla 25 inspelade föreläsningar under 12 månaders tid till ett fast pris av 400 kr
exkl moms per licens (medarbetare).

Priset bygger på: 
-Att medlemsföretag ansluter samtliga medarbetare med vardera en licens
-Att anslutning görs senast 30 november 2022

-Anslutning 1 dec-31 dec: 600 kr exkl moms per licens (medarbetare)
-Anslutning fr o m 1 jan 2023: 700 kr exkl moms per licens (medarbetare)

Piku är huvudleverantör av Svenska Vårds utbildningar under avtalsperioden. Branschorganisationen
Svenska Vård är inte ansvarig för ramavtalets delar när medlem avropar. Det är den avropande
medlemmen som förbinder sig att följa ramavtalets innehåll.

 



Piku AB har sedan start 2001, specialiserat sig på utbildningar, konferenser och studieresor för
politiker och tjänstepersoner, chefer och medarbetare i offentlig sektor och
offentligfinansierade verksamheter.

Idag är Piku Utbildningar ”det lilla företaget med den stora verksamheten”, och utbildar ca 
10 000 personer per år i hela landet. 
Piku Utbildningar har dels s k Öppna utbildningar i kalendariet på hemsidan, dels
Uppdragsutbildningar där vi förlägger utbildningar på uppdrag av kommuner, regioner,
förvaltningar eller företag. 
Utbildningarna kan genomföras på plats, livesändas eller som Blended Learning (där vi
kombinerar inspelade utbildningar med insatser hos kund).

Sedan 2019 erbjuder Piku Utbildningar även Digitala utbildningar, antingen livesända eller
inspelade. De inspelade beställs ofta i olika utbildningspaket (ofta 10 stycken) för olika
yrkeskategorier i kommunerna, det finns t.ex. LSS-paketet, IFO-paketet och HR & Chefspaketet
.
Inspelade utbildningar efterfrågas allt mer som ett genomförbart upplägg för utbildning av
medarbetare och chefer. Fördelarna är många, inte minst priset.

Pikus utbildningspaket är årsabonnemang där kunden har obegränsad tillgång till
utbildningarna under valfri 12 månadersperiod. De flesta öppna utbildningar spelas också in
och kan tillhandahållas på Piku Ondemand i efterhand. 

Piku är mer än ”bara utbildningar”. Vi gör också temakonferenser 1-2 dagar runt om i landet
och studiresor.
Vår nästkommande Studieresa är till Taiwan maj 2023 där hälso- och sjukvårdspolitiker, chefer
i offentliga och privata verksamheter samt forskare ska studera världens näst bästa sjukvård. 

 

 

Kort om Piku Utbildningar

All kontakt sker direkt med Piku Utbildningar
Mejl: Ingrid.Haraldsson@piku.se
Telefon: 0733-530094

http://www.piku.se/
https://www.piku.se/hem/uppdrag/
http://www.piku.se/ondemand
https://www.piku.se/lss-paketet/
https://www.piku.se/ifo-paketet/
https://www.piku.se/hr-och-chefspaketet/
https://www.piku.se/hem/studieresa-taiwan/
https://www.piku.se/hem/studieresa-taiwan/
mailto:info@piku.se

