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Bakgrund 

 

Verksamhetsområdet stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning 

är ett brett och heterogent område. Verksamheterna riktar sig till en bred 

målgrupp, med mycket skiftande behov. Nya målgrupper, förändrade behov, 

krav genom lagstiftning ökar kraven på personalens kunskaper. Det är svårt att 

beskriva och avgränsa området vilket får konsekvenser för personalen som arbetar 

inom verksamheterna. I dagsläget finns en mångfald av titlar inom 

funktionshinderområdet. Detta gäller även regionalt och nationellt.  

 

Att hitta en gemensam yrkesidentitet försvåras av verksamhetsområdets bredd och 

komplexitet. Viktiga frågor att ställa är:  

 

- Vad är det för yrke?  

- Är det flera olika yrken?  

- Vilka kunskaper behövs för yrket? 

 

För att erhålla generella kunskaper och kompetens krävs både 

teoretiska kunskaper och praktiska förmågor. Det innebär att 

kunskaperna endast kan uppnås genom en kombination av 

traditionellt lärande i form av utbildning och erfarenhetsbaserat 

lärande i form av att ha utfört arbetsuppgifter i en kontext. Personalen 

behöver också ha utövat yrket under en period. I många verksamheter 

finns behov av fördjupade kunskaper eller spetskunskaper. Inom hela 

verksamhetsområdet krävs en god kunskap om och samverkan med 

myndighetsutövningen. 

 

Syfte 

Att skapa en yrkesidentitet och yrkesstolthet som gör att personalen vill och blir 

kvar i yrket. Öka attraktionskraften för framtida anställningar inom 

verksamhetsområdet. 

 

Utgångspunkt för arbetet 

Det är viktigt att arbete kommer igång, gärna med ett nationellt 

perspektiv. Erfarenheter från Västra götalandsregionen via GR är 

viktigt att beakta i arbetet. Projekt Carpe har också tagit fram yrkeskrav 

som med fördel kan användas som en del i arbetet. 

 

Enhetlig titulatur för baspersonal inom funktionshinderområdet 

(gäller för LSS& SoL) 

– Omsorgen 

– Kommunala psykiatrin 

– Gemensamma utbildningskrav för de nya titlarna för kvalitetssäkring 

   av kunskap och kompetens. 
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 Vilka yrkeskrav ska finnas? 

 

                 Generella kunskaper 

Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform. En allmän grund för alla som 

arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning.  

En kombination av teoretiska och praktiska kunskaper som kräver grundläggande 

utbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten.  

 

Samverkan 

Ska ske internt, externt och fackligt. Brukarorganisationer är en 

självklar samverkanspart.  

 

Organisation - uppdraget 

Styrgrupp 

Förvaltningens ledningsgrupp 

  

                Arbetsgrupp för omsorgsverksamheterna 

Monica Holmström, Mariana Uvemo, Ingrid Lundin, Lisbeth Wiklund, 

Margareta Hederyd, Anders Tegelid, Gunilla Enberg. 

  

 Facklig representation 

 Kommunal: Fredrik Bergstedt 

 Vision: Sirpa Jacobsson 

 Ledarna: Ewa Andersson 

                  

                Arbetsgrupp för psykiatriverksamheterna 

                Ola Fritz, Margareta Hederyd, Lisbeth Wiklund Anders Isaksson, 

Helena Moutka, Anders Tegelid. 

                 

 Facklig representation 

 Kommunal: Katarina Essberg 

 Vision: Hans Palmgren, 

 Ledarna: Ulla-Britt Hagenlöf 

 

  Referensgrupp 

 Jonas Jonasson, Margareta Asplund, Maria Sundberg, Anette Hedman. 

 

Tidsplan 

Omsorgen och Psykiatriverksamheterna 

Arbete ska vara klart 2013-12-31 
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