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Dagens Agenda SoS 10.30-12.00 
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• Annika J H inleder med info om LSS-utbildningen

• Carina informerar om aktuella uppdrag på SoS och 

strategiska funktionshinderfrågor 

• Ann-Kristin informerar om pågående utveckling av 

Kunskapsguiden.se

• Övriga frågor



Nationell påbyggnadsutbildning 

för LSS-handläggare 
Annika Jalap-Hermansson
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• Påbyggnad på högskoleutbildning

• 7, 5 högskolepoäng

• Magisternivå

• Fyra omgångar-två år

• Första start jan./febr. 2017



LSS-utbildningen fortsättning
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• Kvartsfart

• Delvis webbaserad

• Minst tre fysiska möten

• Utbildningsorter: Trollhättan, Umeå, 

Stockholm



LSS-utbildningen fortsättning
Regeringsuppdraget
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• Tonvikt på den allmänna inriktningen i 

LSS samt konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning.

• Magisternivå innebär:

Fördjupad och breddad kurs



LSS-utbildningen fortsättning
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• Deltagarna skall själva söka kunskap i 

aktuell forskning och sedan analysera 

och relatera det till sin vardag i det 

praktiska arbetet. 

• Ska utgå från deltagarnas yrkesmässiga 

verklighet och ge möjlighet att omsätta 

fördjupad kunskap i praktiken. 



Pågående uppdrag och allmänna 

frågor
Information från Carina WB
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• Individens Behov i Centrum -IBIC

• Metodstöd delaktighet

• Metodstöd för att ge personer med nedsatt beslutsförmåga 
tillgång till stöd och service

• Sprida kunskap om tvångs- och begränsningsåtgärder

• Samordning stöd till familjer som har barn med 
funktionsnedsättning

• Välfärdsteknologi

• Ny funktionshinderspolitisk strategi 2017-2025

• Översyn av LSS

• Nationell konferens Funktionshinder i tiden 6 april



Förskrivning av hjälpmedel - webbutbildning, 

diskussionsmaterial och skriftligt stöd  
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Målgrupper

• Förskrivare

• Övrig vård- och 

omsorgspersonal

• Chefer till ovanstående
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December 2016 – lansering

• Kunskapsguiden

• Socialstyrelsens webbplats

• Socialstyrelsens Utbildningsportal 



Ny flik på Kunskapsguiden 

Funktionshinder
Ann-Kristin Sandebjer
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Regeringsuppdrag

Ge ett långsiktigt stöd till kommunerna i 

deras arbete med kompetensutveckling 

inom funktionshindersområdet (och 

äldreomsorgen)



Yrkesintroduktion av baspersonal inom 

stöd och service till personer med 

funktionsnedsättning
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Tema på Kunskapsguiden

Stöd för den som ansvarar för introduktion av baspersonal 

(inget färdigt introduktionsprogram)

Utgår från de allmänna råden. 

Ett samlat kunskapsstöd 

Webbkurs

- kompletterande introduktionskurs på 

utbildningsportalen



Y
> Yrkesintroduktion för baspersonal  

inom funktionshindersområdet

Teman A-Ö Teman     Kunskapsstöd     Kurser & utbildningar     Aktuellt



Processen
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Interna workshops - aktuella ämnen

Referensgrupper:

Informationsmöte intresseorganisationer

Informationsmöte NKR-nätverket

Informationsmöte med fackförbund

Informationsmöte med SKL

Informationsmöte med Socialstyrelsens funktionshindersnämnd

Informationsmöte personlig assistans



Processen, fortsättning
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4 studiebesök-lärande exempel

Kartläggning befintliga kunskapsstöd

Textbearbetning

Lansering på Kunskapsguiden.se i januari 2017

Information om och spridning av innehåll på 

Kunskapsguiden



Allmänna råden 2014:2
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Grundläggande värden 

– kunskap om de övergripande målen enligt SoL och LSS 

samt förmåga att omsätta -kunskapen i det praktiska 

arbetet

– kunskap om FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning 

– kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter



Allmänna råden 2014:2
Regelverk
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• kunskap om regelverket på socialtjänstens område, 

inklusive LSS, som rör personer med funktionsnedsättning, 

t.ex. skyldigheten att medverka till god kvalitet enligt 14 

kap. 2 § SoL och 24 a § LSS, 

• rapporteringsskyldigheten enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b §

LSS samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL

• kunskap om annan relevant lagstiftning, t.ex. om hälso- och 

sjukvård, offentlighet och sekretess, vårdnadshavare, god 

man och förvaltare, socialförsäkring, diskriminering, 

livsmedel, smittskydd och arbetsmiljö 

• förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och 

andra författningar



Allmänna råden 2014:2
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Förhållningssätt och bedömningsförmåga 

Kommunikation

Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 

Hälsa 

Personlig omsorg

Social gemenskap och sysselsättning

Aktiviteter i vardagen 





Åtta kunskapsområden

2016-09-06

Rubriker Ämnesområden-exempel

1. Om yrkesintroduktion Ansvar för introduktion

Personalens viktiga roll

2. Uppdrag och ansvar Lagstiftning - SoL och LSS

Aktuella föreskrifter

Dokumentation

Uppföljning av insatsen

3. Trygghet och säkerhet  Lex Sarah, 

förebyggande arbetssätt, 

Sekretess

Arbetsmiljön

4. Samverkan Helhetssyn

Habiliteringen,

anhöriga, god man, 

planer för samordning



Åtta kunskapsområden, forts.
Rubriker Ämnesområden-exempel

5. Hälsa Föreskrifter hälso-sjukvård

Hälsofrämjande arbetssätt

och förebygga ohälsa

6. Individens rättigheter FN:s konvention för personer      

med funktionsnedsättning     

Barnkonventionen                                            

Självbestämmande

7. Bemötande och 

delaktighet   

Värderingar – övningar

Delaktighet i 

genomförandeplan

Kommunikation - en 

förutsättning för delaktighet 

Film om AKK

8. Individuella behov Konsekvenser av 

funktionsnedsättning, 

utformning av insatser, 

hjälpmedel
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Socialstyrelsen

Tack för idag! 

Kontakta oss gärna

21

carina.wistrom-bergstock@socialstyrelsen.se

annika.jalap-hermansson@socialstyrelsen.se

ann-kristin.sandebjer@socialstyrelsen.se

Om kunskapsguiden .se:

christina.loord-ullberg@socialstyrelsen.se
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Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

http://www.socialstyrelsen.se/

