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Ärendebeskrivning 
En arbetsgrupp inom Örebroregionens nätverk för chefer inom 
funktionshinderområdet har inkommit med utredning rörande titulatur och 
utbildningskrav inom det aktuella området daterad den 30 april 2014. Enligt 
utredningen bör det inrättas titulaturer, dels titeln stödassistent som avser personer 
med gymnasieutbildning eller motsvarande, dels stödpedagog vilken utgörs av 
person med relevant universitetsutbildning motsvarande minst 120 högskolepoäng 
enligt det gamla systemet eller 180 poäng enligt det nuvarande poängsystemet. 

Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den 
18 maj 2015 i det aktuella ärendet. 

Förslag 
Enhetschef Margareta Emnegard förslår kommunen besluta att titlarna stödassistent 
och stödpedagog för personal som arbetar på boende för personer med bistånd 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och daglig 
verksamhet för personer med bistånd enligt LSS införs från och med den 
I oktober 2015. Dät1ill föreslås beslutas om krav på utbildning för de aktuella 
tjänsterna enligt föreliggande förslag. Slutligen beslutas att de som ej uppnår de 
beslutade utbildningskraven för stödassistent och stödpedagog, erhåller titeln 
stödbiträde. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Tjänstetitlar och kompetens inom Enheten för Funktionsstöcl 

Bakgrund 

Inom vårt län har under de senaste 2-3 åren förts en intensiv och aktiv diskussion i 
socialchefs- och verksamhetschefsgruppen inom funktionshinderområdet angående 
titulaturfrågan. Från början väcktes frågan av det Nationella kompetensrådet inom 
funktionshinderområdet. 

Förslaget med förändring av titulatur och kompetens är ett led i en långsiktig 
kompetensstege och har som huvudsyfte att säkerställa kompetensutvecklingen inom LSS 
området och därmed leverera bättre kvalitet på våra insatser till våra kunder. 

För att möta framtida arbetskrafts behov och synliggöra verksamhetsområdet 
funktionshinder både i ett nationellt och regionalt perspektiv är det viktigt att länets 
kommuner samordnar sig kring hur kompetensnivåer och titulatur ska hanteras. 

Kommunerna förväntas tillgodose brnkares behov av individuella lösningar för att de ska 
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Personalen ska samverka med en enskildes 
nätverk och andra professioner. Lagstiftning fastställer krav på verksamheten tex när det 
gäller kvalitet, dokumentation, hygien mm och att personalen ska planera, genomföra och 
utvärdera sitt arbete. För att kunna genomföra dessa arbetsuppgifter krävs att personalen har 
rätt kompetens. 

I dag har utbildningsanordnare svå1i att möta behoven av utbildning inom 
funktionshinderområdet pga den mångfald av titlar som finns i hela landet. För intresserade 
är det svårt att veta vilken utbildning som krävs och vilka arbeten/tjänster man kan få inom 
området. Följden blir en osäker yrkesidentitet och svårigheter att få fram användbar central 
statistik över anställda inom området för att visa på kompetens- och rekryteringsbehov. 

Om man granskar de Lex Sara anmälningar som inkommit till Socialstyrelsen under senare år 
visar dessa på brister i bemötande som en vanlig orsak till anmälan av allvarliga 
missförhållanden och ett tydligt exempel på rådande kompetens- och kunskapsbrist. 

Socialstyrelsen har även uppmärksammat att en vanligt förekommande brist i verksamheter 
inom funktionshinder är där den som chef inte är närvarande mer än någon dag per vecka. 
Ofta beror det på att han eller hon är chef över flera verksamheter. Socialstyrelsen konstaterar 
att kombinationen av en frånvarande chef, svårigheter att få stöd i det dagliga arbetet och att 
utbilningsnivån hos personalen är låg innebär en risk för bristfällig kvalitet i verksamheten. 
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Beskrivning 

I vår region har vi inom verksamhetschefsgruppen kommit överens om att arbeta för ett 
införande av titlarna Stödassistent och Stödpedagog för personal i verksamheten. 

Det finns yrkesmässiga avgränsningar mellan socialt arbete och social omsorg som beskriver 
skillnaderna, se nedan: 

Variabler Social omson~ Omvårdnad Socialt arbete 
Målgrupp Personer i behov av Sjuka personer Personer i 

Stöd eller service i sitt dysfunktionella 
vardagsliv livssituationer 

Form Stödja Medicinsk Förändra 
behandling 

Målsättning Tillgång till socialt och Friskare liv Socialt anpassat liv 
aktivt liv 

Tidsperspektiv Ofta livslångt Oftast begränsat Begränsat 

Lagar som styr SoL, LSS, HSL, LSPV SoL, L VM, L VU 
HSL,Socialförsäkringsbalken 

Verksamhetschefer i samtliga kommuner i länet är positivt inställda till förändringen och 
socialchefs gruppen i länet gav 2013 en arbetsgrupp verksamhetschefer inom 
funktion shinderområdet i uppdrag att utreda frågan angående titulatur och utbildningskrav, se 
bilaga. I 

Ett inriktningsdokument för Örebro län med titulatur och utbildningskrav konuner att läggas 
ut på Region Örebros hemsida. 

Bakgrunden till förslaget är en samstämmig syn på att personalens kompetens är helt 
avgörande för goda levnadsvillkor. En generellt låg kompetens föreligger hos personal inom 
LSS-verksamhet. Detta samtidigt som kraven på personal inom funktionshinderområdet ökar 
och behoven pekar på både bred och djup kompetens. 
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Fördelen med att genomföra ett titelbyte och som kommer att påverka verksamhetsormådet 
positivt är följande: 

• Verksamheten rustas för kommande rekryteringsbehov och för att möta nya 
målgruppe~ med förändrade krav på innehåll i insatserna. 

• Verksamhetens behov kommer att styra vilken kompetens som rekryteras. Det ger 
möjlighet för de brukare som har stora och komplexa behov att få personal med högre 
kompetensnivå. 

• Professionaliseringen inom yrkesområdet drivs på. 
• Möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att samlad titulatur ger 

tydlig bild av arbetskraftsbehovet. 
• Större möjlighet för personal inom funktionshinderområdet till karriärvägar, till 

personlig utveckling och individuell löneutveckling. 
• Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed ökad attraktion för yrket. 
• Personal- och lönestatistik kommer att bli mer korrekt och nationella jämförelser 

underlättas. 
• Påverkan på nationella aktörer och övriga kommuner att titelfrågan samordnas och 

förtydligas. 

Det är upp till varje kommun att ta ställning till OM förändring av titulatur ska ske och 
kommer att kräva stora insatser och engagemang av organisationen för att genomföra 
processen. 

• Va1je kommun kommer att ha en egen tidsplan för införandet av titlarna och agenda 
för hur det praktiskt kommer att genomföras, likväl om och hur validering ska ske. 

• Va1je kommun ansvar fö r att utarbeta beskrivning av titlarnas arbetsiimehåll och 
tydliggöra de utbildnf;gar som ligger till grund för titeln stödpedagog. 

• Va1je kommun konm1er att besluta om annan titel för outbildad personal. 
• För framtida anställningar gäller att använda titlarna med de krav på utbildningsnivå 

som är fastställda för att kvalitetssäkra titlarna. 

I dag förekommer i landet en mängd olika titlar för personal som arbetar i gruppbostäder, 
dagliga verksamheter inom LSS- och socialpsykiatriska verksamheter. Finns ingen tydlighet i 
vilken utbildning verksamheterna vill att personalen ska ha. Stockholmsstad och 
Göteborgsregionen har efterfrågat yrkeskrav för området och utarbetat nya yrkestitlar. 

Örebroregionen har aktivt arbetat med att ta fram en överenskommelse mellan regionens 
kommuner. Flera kommuner i vår region arbetar nu för att införa de nya titlarna och 
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kompetenskraven, Degerfors och Askersund har redan infört de nya titlarna, Lindesberg och 
Nora arbetar aktivt med frågan och kommer att genomföra samma förändring. 

I Ljusnarsbergs kommun i1U1ebär förslaget att al_!~personal som har utbildning som motsvarar 
utbildningskravet för Stödassistent får denna tite[Det som inte har tillräcklig utbildning 
kommer enligt förslaget att ha titeln Stödbiträde. 

En inventering av personalens kompetens inom Enheten för Funktionsstöd har gjorts, 
utbildningskrav se nedan, och visar att 7 personer ämrn inte har tillräcklig kompetens för titeln 
Stödassistent. De personer som saknar utbildning får själva söka utbildning för att nå upp till 
utbildningskravet Stödassistent. 

Personal som arbetar inom boendestöd/socialpsykiatrin föreslås även fortsättningsvis att ha 
titeln Boendestödjare. 

Målet är att det i verksamheten ska finnas en Stödpedagog i va1je arbetsgrupp, även inom 
boendestöd. Inga nya tjänster kommer att skapas, när tjänster blir vakanta kommer det att 
göras en bedömning om tjänsten ska konverteras till Stödpedagog. Dessa tjänster kommer att 
annonseras så att de med rätt kompetens kan söka. 

I dag finns en person med de1ma kompetens inom daglig verksamhet och där föreslås tjänsten 
att konverteras till Stödpedagog. 

Titlar kopplade till utbilclningskrav 

För titeln Stödassistent föreslås grundkravet vara: 
Ett avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen inom 

• Barn- och fritidsprogrammet 
• Vård- och omsorgsprogrammet 

För titeln Stödpedagog föreslås grundkravet vara: 
• Universitets- eller högskoleutbildning tex till arbetsterapeut, socionom, socialpedagog, 

lärare inom tex särskola eller förskola. 
• En eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk 

inriktning som omfattar minst 200 YH poäng eller 60 högskolepoäng eller 
kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. 

Båda rollerna Stödassistent och Stödpedagog ska finnas helt och hållet i det vardagsnära 
arbetet. Skillnaderna i yrkesbefattningarna Stödpedagog och Stödassistent ligger i 
kompentensnivå. Stödpedagogen bidrar med ett ökat pedagogiskt ansvar inom 
funktionshinderområdet som direkt anknyter till arbetet. Detta är ett sätt att bredda och 
fördjupa kompetensen i verksamheten och höja kvaliteten på innehållet i de insatser som den 
enskilde har behov av. 
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Arbetet inom funktionsstöd illliebär ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt där evidensbaserad 
praktik väger samman den egna expertisen med bästa tillgängliga kunskap och den enskildes 
livssituation, erfarenheter och önskemål. Titlarna stödjer och tydliggör att pedagogen och 
assistenten stödjer/assisterar individen till att leva ett självständigt liv och tonar ner 
anknytningen till vård och omvårdnad. 

Genom att bredda rekryteringsbasen och även vända oss till personer som tillägnat sig en 
adekvat YH utbildning vill vi möjliggöra en karriärväg för de som valt att utbilda sig till 
Stödassistent. I länet i övrigt väljer de flesta kommuner att endast rekrytera universitets- eller 
högskoleutbildad personal för titeln Stödpedagog. 

Titeln Stöclbiträde används när de specificerade kompetenskraven inte uppnås. 

Finansering: 

Inga ytterligare tjänster kommer att skapas. De kostnader som kan öka är lönekostnaderna för 
Stödpedagogerna som kommer att ligga högre än Stödassistentemas då de har en 
högskoleutbildning. Lönekostnaderna beräknas dock inte blir så höga då de tjänster 
konverteras oftast har lämnats av en person som går i pensfoi1 och dessa personers löner ligger 
nära en Stödpedagogs ingångslön. Ingångslön för en relativt nyutexaminerad arbetsterapeut 
ligger på ca 25 000 kr/mån, att jämföra med undersköterska med ca 10 års erfarenhet, drygt 
26 000 kr/mån efter senaste lönerevisionen 2015. 

Förhandlingjml MBL § 11 gällande utbildningskrav och förslag på ny titulatur med 
Kommunals representant Torbjörn Saxin 2015-01-14. Förslaget presenterades i social 
samverkan 2014-11-06 

Förslag till beslut: 

• Att from 2015-10-01 införa titlarna Stöd assistent och Stöd pedagog för personal 
som arbetar på LSS boende och i daglig verksamhet enligt LSS och att krav på 
utbildning för dessa titlar är de som besk.rivs ovan. Att de som inte når upp till 
utbildningsk.ravet erhåller titeln Stödbiträde. 

I tjänsten2015-05-18 

Margareta Emnegard 
Enhetschef 
Enheten för funktionsstöd 
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lnriktningsdokument 

Titulatur och 
utbildningskrav inom 

funktionshinderområdet i Örebroregionens 
kommuner 

Örebroregionens nätverk för chefer inom funktionshinderområdet 

Arbetsgruppen: 20140430 
Helena Blomberg, Hallsbergs kommun 
Åsa Dalfors, Askersunds kommun 
Marie Ekblad, Lindesbergs kommun 
Johanna Häll, Askersunds kommun 
Jörgen Klingborg, Örebro kommun 
Ann Sachs, Karlskoga kommun 



Inledning 
I detta dokument sammanfattas överenskommelsen kring titlar och kompetens för personal inom 
området stöd till personer med funktionsnedsättning i boende och daglig verksamhet. 

• Verksamhetscheferna inom funktionshinderområdet inom Örebroregionen har kommit 
överens om att arbeta för ett införande av titlarna stödassistent och stödpedagog för 
personal i verksamheten. 

• Varje enskild kommun kommer att ha sin egen tidplan för införandet av titlarna och 
agenda för hur det praktiskt genomförs. 

• Varje enskild kommun kommer att besluta om och hur validering ska ske. 
• Varje enskild kommun ansvarar för att utarbeta beskrivning av titlarnas arbetsinnehåll och 

att tydliggöra de utbildningar som ligger till grnnd för titeln stödpedagog. 
• Varje enskild kommun kommer att besluta om annan titel för outbildad personal. 
• För framtida anställningar gäller att använda titlarna med de krav på utbildningsnivå som 

finns i detta dokument för att på så sätt kvalitetssäkra titlarna. 

Fördelar med att genomföra ett titelbyte. 
Vi ser en rad vinster som kommer att påverka vå11 verksamhetsområde positivt; 

• Verksamheten rustas för kommande rekryteringsbehov och för att möta nya målgrupper 
med förändrade krav på innehåll i insatserna. 

• Verksamhetens behov kommer att styra vilken kompetens som rekryteras. Detta ger 
möjlighet för de brukare som har stora och komplexa behov att få personal med högre 
kompetensnivå. 

• Professionaliseringen av yrkesområdet drivs på. 
• Möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbildningar. 
• Möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att samlad titulatur ger tydlig 

bild av arbetskraftsbehovet. 
• Större möjlighet för personal inom funktionshindersområdet till karriärvägar, till 

personlig utveckling och individuell löneutveckling. 
• Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attraktion för yrket. 
• Personal- och lönestatistik kommer att bli mer korrekt och nationella jämförelser 

underlättas. 
• Påverkan på nationella aktörer och övriga kommuner att titelfrågan samordnas och 

förtyd I i gas. 

Risker med att genomföra ett titelbyte 
• Ökade kostnader för utbildning och löner 
• Kräver stora insatser och engagemang av organisationen att genomföra hela processen 
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Bakgrund 
För att möta framtida arbetskraftsbehov och synliggöra verksamhetsområdet funktionshinder är 
det i både ett nationellt och regionalt perspektiv viktigt att länets kommuner samordnar sig kring 
hur kompetensnivåer och titulatur ska hanteras. 
Kommunerna förväntas tillgodose brukares behov av individuella lösningar för att de ska kunna 
leva ett så självständigt liv som möjligt. Personalen ska samverka med den enskildes nätverk och 
andra professioner. Lagstiftning fastställer krav på verksamheten t.ex. när det gäller kvalitet, 
dokumentation, hygien m.m. och att personalen ska planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. 
För att kunna genomtora dessa arbetsuppgifter krävs att personalen har rätt kompetens. 

I många kommuner pågår arbetet med att se över titulatur och kompetens. I Göteborgsregionen 
har ett titelbyte till stödassistent och stödpedagog genomförts och flera andra kommuner har 
beslutat sig för att använda dessa titlar. Projekt Carpe har gjort ett kartläggande arbete i frågan 
om titulatur och yrkeskrav. http://www.projektcarpe.se/titlar.html 
Inom Örebroregionen förekommer en mängd olika benämningar av personal som arbetar inom 
området funktionshindrade. Exempel på titlar är vårdare, skötare, undersköterska, 
habiliteringspersonal, boendestödjare m.m. Utbildningsnivån varierar mellan olika titlar och 
mellan olika kommuner. Örebro kommun har inom Förvaltningen för funktionshindrade under 
20 I 2 infört titlarna boendestödjare och boendepedagog. 

I Göteborgsregionen har man motiverat sin titel ändring varför begreppen "vård" eller 
"habilitering" ersätts av begreppet "stöd". Detta tonar ner anknytningen til I sjukvård och 
förstärker den stödjande roll personalen har till brukaren. Genom begreppen assistent och 
pedagog tydliggörs ansatsen att genom ett pedagogiskt förhållningssätt motivera den enskilde till 
att utifrån sina egna förmågor kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 
Stödpedagog och Stödassistent är lämpliga titlar då de tydliggör att pedagogen och assistenten 
stödjer/assisterar individen till att leva ett självständigt liv. Det anknyter också till Lagen och stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) som styr vilka insatser personer med 
funktionsnedsättning får. 

Brister med nuvarande titulah1r 
Utbildningsanordnare har svårt att möta behoven av utbildning inom funktionshinderområdet på 
grund av den mångfald av titlar som finns i hela landet. För intresserad ungdom är det svårt att 
veta vilken utbildning som krävs och vilka arbeten/tjänster man kan få inom området. 

_) Marknadsföringen av funktionshinderområdet försvåras avsevärt av att gemensamma 
kompetenskrav och titlar saknas och följden blir en otydlig yrkesidentitet. 
Det går inte att få fram användbar central statistik över anställda inom området för att visa på 
kompetens- och rekryteringsbehov. Styrning från samhället när det gäller kompetens inom 
området har hittills varit svag och intresset för forskning och professionalisering är sval. De 
personer som behöver mest stöd och som är beroende av den kvalitet kommunen och privata 
aktörer erbjuder har svårt att göra sin röst hörd. 



Avgränsningar för titeländring 
Titeln Personlig assistent behålls för insatser enligt§ 9:2 LSS och Socialförsäkringsbalken kap. 
51. I begreppet ligger att det ska vara ett personligt stöd som utformas för att tillgodose brukarens 
grundläggande behov och andra personliga behov. Den enskilde har ett stort inflytande över val 
av person och hur behoven ska tillgodoses och titeln får anses väl inarbetad. Tlteln har också en 
egen AID-kod, 207027. 

Titeln Boendestödjare blir allt vanligare främst för insatser till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, men också för personer med intellektuella, neuropsykiatriska eller 
sammansatta funktionsnedsättningar. Rätten till stöd i vardagen inklusive den personliga 
omvårdnaden för personer med funktionsnedsättningar och som bor i eget boende och som inte 
har rätt till personlig assistans, tillgodoses idag med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) s.k. 
boendestöd. I dagsläget finns ingen AID-kod för titeln boendestödjare. 
Det är upp till varje enskild kommun att besluta om att byta eller ha kvar titeln boendestödjare 
inom detta område. 

Utbildningskrav och yrkesroll 

Stödassistent 
1 arbetet med att genomföra titelbyte till stödassistent för personal inom verksamhetsområdet stöd 
och service till personer med funktionsnedsättning behövs en samstämmighet i utbildningskraven 
för de överenskomna titlarna stödassistent och stöd pedagog. Arbetsgivargruppen inom Vård och 
Omsorgscollege har tagit fram kriterier för anställningsbarhet inom Funktionshinderområdet. Se 
bilaga I. 

Stödpedagog 
För titeln stödpedagog är en relevant universitetsutbildning som omfattar minst 120 
högskolepoäng en!. det gamla poängsystemet eller I 80 poäng enl. det nuvarande poängsystemet 
lämplig. 

Yrkesroller 
Både yrkesrollen stödassistent och stödpedagog skall finnas i det brukarnära arbetet och har 
samma nivå i linjen. Skillnaden i befattningarna stöd pedagog och stödassistent ligger i 
kompetensnivå. Stödpedagogen har en fördjupad kunskap inom ett eller flera områden som direkt 
anknyter till arbetet och kan också ha en spetskompetens inom ett specifikt område. Att på detta 
sätt bredda och fördjupa kompetensen kommer att höja kvaliteten på de insatser som den enskilde 
har rätt till. Varje kommun styr hur många stödpedagoger det ska finnas i förhållande till 
stödassistenter på arbetsplatserna. 
Förslag på innehåll i respektive titulatur. Bilaga 2. 



Att tänka på vid titelbyte 
Innan byte av titlar sker skall sedvanlig samverkan ske med fackliga företrädare. 
Närmaste chef ska tillsammans med personalavdelningen i kommunen BAS-löneplacera de två 
nya titlarna. Varje kommun avgör i den lokala samverkan om ny lön skall följa med titelbytet 
eller om eventuella justeringar sker i kommande löneöversyn. 
Vidare behöver AID-koder för båda titlarna beställas. AID utgör grunden för den 
pa11sgemensamma lönestatistiken. Därutöver ger statistiken allmän information om 
lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning. 
I nuläget används AID-koden "vårdare" (207021 och 207022) för de flesta av våra titlar, vilket 
medför att mycket av den centrala statistik som tas ut är missvisande. 

Då all personal byter titlar kommer några anställda ej att uppfylla kraven på grundläggande 
utbildning för titeln stödassistent. För några anställda kan det vara svårt att avgöra om kraven är 
uppfyllda. För att göra rätt bedömning bör personalavdelningen och berörda fackförbund finnas 
med i processen. Outbildad personal kallas fortsättningsvis ex. vårdare och kodas vårdare tills 
förväntad utbildningsnivå uppfyllts. 

Validering 
Det är ansvarig chefs ansvar att ge möjlighet för medarbetare som saknar relevant utbildning en 
lämplig kompetensutveckling. Detta kan ske genom validering. Va1je enskild kommun kommer 
överens med Vuxenutbildningsanordnare hur valideringsutbildningen ska se ut. 

Kvalitetssäkring av titlarna 
Kommunerna bör efter denna överenskommelse om titlar och kompetens anställa personer som 
uppfyller utbildningskraven för titeln stödassistent eller stödpedagog. Detta för att kvalitetssäkra 
titlarna och underlätta för de anställda vid byte av arbete inom kommunen eller till annat 
verksamhetsområde. 
De vikarier som inte uppfyller utbildningskraven ska ha samma titel som annan outbildad 
personal. Chefen bör redan vid anställningen av vikarier utan rätt utbildning uppmärksamma dem 
på att de endast kan arbeta kortare tid i verksamheten om de inte skaffar rätt utbildning. Det är 
givetvis också en ekonomisk fråga att anställa personer som kommunen sen får bekosta 
utbildning/validering för. 

Revidering av överenskommelse 
Överenskommelse ska revideras en gång per år. Denna bör ske vid Örebroregionens nätverk för 
chefer inom funktionshinderområdets planeringsdagar. 



REGIONFÖRBUNDET 
ÖRE BRO 

Enligt beslut I Regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Örebro län 2013-11-29. 

I Äld reomsorgen 

UTBILDNING 
• Yrkesexamen från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram eller godkända betyg från 

vuxenutbildningens kurser Inom vård och omsorg om 1500 p (tidigare Omvårdnadsprogram om 1350 p 
Jämställs med dagens Vård- och omsorgsprogram och för elever med betyg innan Vux 12 trädde I 
kraft). 

• Programfördjupning mot äldreomsorg år meriterande. 
• Dlplom från Vård- och omsorgscollege är meriterande. 

KUNSKAP OCH FÖRMÅGOR 
• Språklig förmåga, det vill såga att klara hör- och läsförståelse, muntlig Interaktion och produktion, 

samt skriftlig färdighet motsvarande nivå 02 enligt Gemensam europeisk referensram för språk: 
lärande - undervisning - bedömning. 

• Kunna stödja brukaren i samband med dagliga och sociala aktiviteter samt personlig omvårdnad. 
• f örmåga att granska och analysera sitt eget arbete och kunna bedöma när någon annan kompetens än 

den egna behövs. 
• Kunna kommunicera och samarbeta med olika personer anpassat efter situation. 
• Kunna arbeta utifrån ett hablllterande och rehabiliterande förhållningssätt. 
• Följa hälsorelaterade förändringar och komplikationer hos varje Individ. 
• Kunna planera och prioritera, dokumentera och rapportera. 
• Följa rutiner och riktlinjer, till exempel verksamhetens värdegrund. 
• Delta I kvalitets- och utvecklingsarbete. 
• Ha kunskap om och förmåga att I samarbete med brukaren utföra de I ett hem vanligt förekommande 

sysslor, till exempel matlagning, städning och tvättning. 
• Ha grundläggande praktisk datakunskap. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
• Arbeta utifrån grundprinclpen om alla människors lika värde oavsett kön, könsuttryck, etnicitet, 

religion, funktlonsnedsättnlng, sexuell läggnlng och ålder. 
• Arbeta utifrån Evidens baserad praktik, det vill säga att väga samman den egna expertisen med bästa 

tillgängliga kunskap och den enskildes situation, erfarenheter och önskemål. 
• Stödja den enskildes delaktighet och självbestämmande. 
• Vara medveten om maktförhållandet där brukaren befinner sig I en beroendesituation och verka för 

att bemötandet upplevs som respektfullt. 
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I Funktionshinderområdet 

UTBILDNING 
Yrkesexamen från gymnasiets Vård- och omsorgs program eller godkända betyg från 
vuxenutblldnlngens kurser Inom vård och omsorg om 1500 p (tidigare Omvårdnadsprogram om 1350 p 
Jämställs med dagens Vård-och omsorgsprogram och för elever med betyg innan Vux 12 trädde i 
kraft). 

• Programfördjupning mot funktionshinder och psykiatri är meriterande. 
Diplom från Vård- och omsorgscollege är meriterande. 

• Barn-och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, vid arbete inom vissa funktionshlndersområden. 
• YH-utbildnlng till skötare, vid arbete inom vissa funktionshlndersområden, exempelvis verksamheter inom 

socialpsyklatrin. 
Folkhögskoleutbildning till personlig assistent, vid arbete inom vissa funktionshindersområden, exempelvis 
personlig assistans. 

KUNSKAP OCH FÖRMÅGOR 
Språklig förmåga, det vill säga att klara hör- och läsförståelse, muntlig Interaktion och produktion, 
samt skriftlig färdighet motsvarande nivå 62 en/jgt Gemensam europeisk referensram för språk: 
lärande- undervisning - bedömning. 

• Kunna stödja brukaren i samband med dagliga och sociala aktiviteter samt personlig omvårdnad. 
• Förmåga att granska och analysera sitt eget arbete och kunna bedöma när någon annan kompetens än 

den egna behövs. 
Kunna kommunicera och samarbeta med olika personer anpassat efter situation. 

• Kunna arbeta utifrån ett habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt. 
• Följa hälsorelaterade förändringar och komplikationer hos varje individ. 
• Kunna planera och prioritera, dokumentera och rapportera. 
• Följa rutiner och riktlinjer, till exempel verksamhetens värdegrund. 
• Delta i kvalitets-och utvecklingsarbete. 
• Ha kunskap om och förmåga att I samarbete med brukaren utföra de rett hem vanligt förekommande 

sysslor, till exempel matlagning, städning och tvättning. 
• Ha grundläggande praktisk datakunskap. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

• Arbeta utifrån grundprinclpen om alla människors lika värde oavsett kön, könsuttryck, etnicitet, 
religion, funktionsnedsättnlng, sexuell läggning och ålder. 

• Arbeta utifrån Evidens baserad praktik, det vill säga att väga samman den egna expertisen med bästa 
tillgängliga kunskap och den enskildes situation, erfarenheter och önskemål. 

• Stödja den enskildes delaktighet och självbestämmande. 
Vara medveten om maktförhållandet där brukaren befinner sig i en beroendesituatlon och verka för 
att bemötandet upplevs som respektfullt. 
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I Sjukvården 

UTBILDNING 
Yrkesexamen från gymnasiets Vård-och omsorgsprogram eller godkända betyg från 
vuxenutbildningens kurser inom vård och omsorg om 1500 p (tidigare Omvårdnadsprogram om 1350 p 
jämställs med dagens Vård- och omsorgsprogram och för elever med betyg Innan Vux 12 trädde I 
kratt), 

• Oiplom från Vård- och omsorgscollege är meriterande. 
• Kurserna Akutsjukvård 200 p och Medicin 2 100 p. Gymnasial utbildning som ger högskolebehörighet 

är önskvärt. 
• YH-utblldnlng till tandsköterska vid arbete Inom tandvården. 

KUNSKAP OCH FÖRMÅGOR 
• Språklig förmåga, det vlll säga att klara hör- och läsförståefse, muntlig interaktion och produktion, 

samt skriftlig färdighet motsvarande nivå 82 enligt Gemensam europeisk referensram för språk: 
lärande - undervisning - bedömning. 

• Kunna stödja patienten I samband med dagliga aktiviteter och personlig omvårdnad. 
Förmåga att granska och analysera sitt eget arbete och kunna bedöma när någon annan kompetens än 
den egna behövs. 
Kunna kommunicera och samarbeta med olika personer, anpassat efter situation. 
Kunna arbeta utifrån ett habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt. 
Följa hälsorelaterade förändringar och kompllkatloner hos varje Individ. 
Kunna planera och prioritera, dokumentera och rapportera. 

• Följa rutiner och riktlinjer, till exempel verksamhetens värdegrund. 
• Delta I kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Ha grundläggande praktisk datakunskap. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Arbeta utifrån grundprlnclpen om alla människors lika värde oavsett kön, könsuttryck, etnicitet, 
religion, funktionsnedsättnlng, sexuell läggning och ~lder. 

• Arbeta utifrån Evidens baserad praktik, det vill säga att väga samman den egna expertisen med bästa 
tillgängliga kunskap och den enskildes situation, erfarenheter och önskemål. 
Stödja den enskildes delaktighet och sjä lvbestämmande. 

• Vara medveten om maktförhållandet där patienten befinner sig I en beroendesltuation och verka för 
att bemötandet upplevs som respektfullt. 

Rererenser: 

Socialstyrelsens allmänna råd: Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar I socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 
2011:12. 
Socialstyrelsens allmänna råd: Värdegrunden I socialtjänstens omsorg om aldre SOSFS 2012:3 (S). 
Carpes yrkeskrav: Generella kunskaper för medarbetare Inom ve1ksamhetsområdct •stöd och service till personer med 
funktlomnedsättnlng" (dock ej soclalpsyklatrln}, 2009-2011. 
Socialstyrelsens vägledning rör arbetsgivare: Rätt kompetens hos personal I verksamheter rur personer med 
funktlonsnedsättnlng, februari 2012. 
Socialstyrelsens förslag till allmänna råd: Om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service ener omsorg enligt 
Sol och LSS till personer med funktlonsnedsättnlng, 2013-05-06. 
Gemensam europeisk referensram för språk: lärande- undervisning -bedömning Counctl of Europe/ Skolverket, 2007/2009. 
Nivå 82 anpassat av Arbetsam till Europarådets språkliga referensnivåer f~ r arbete Inom äldreomsorg och omsorg om personer 
med funktlonsnedsllttnlng. 
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Bilaga 2 

Förslag på innehåll i respektive yrkesroll 
Primärt är det alltid erfarenhet och personlig kompetens som avgör vilka arbetsuppgifter man 
ansvarar för. Stödpedagogens och stödassistentens ökade ansvar för vissa uppgifter kan vara olika 
på olika arbetsplatser och det kommer alltid an på närmaste chef att tydliggöra dem. 

Stödassistent 
• Planerar, genomför och följer upp verksamhetens arbete. 
• Upprättar och följer upp individuella genomförandeplaner. 
• Arbetar utifrån ett strukturerat arbetssätt. 
• Stödjer brukaren i det dagliga livet utifrån behov och beviljad insats. 
• Anpassar verksamheten både utifrån den enskilda brukaren och efter gruppen. 
• Utför serviceuppgifter som t.ex. städning, tvätt, inköp mm. 
• Utför arbetsuppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och 

habiliterande insatser samt läkemedelshantering. 
• Har kontaktmanskapsuppdrag och samverkar med anhöriga. 

Stöd pedagog 
o Deltar och stödjer brukaren i vardagen. 
o Planerar, genomför, utvärderar och analyserar det pedagogiska arbetet. 
• Är en stödfunktion till kollegor gällande det pedagogiska arbetet. 
• Stödjer och samordnar kollegor i upprättandet och uppföljning av i individuell. 

genomförandeplan, samordnad individuell plan (SIP) samt dokumentation. 
• Omvärldsbevakar området samt deltar i implementerande av ny kunskap i verksamheten. 
• Arbetar utifrån tydliggörande pedagogik. 
• Utför omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering. 
• Handledning av nyanställda. 


