
 
 

 

 

Sammanställning  

Grundläggande gemensamma kompetenser 

inom funktionshinderområdet 
 2018-03-13 – I samband med kompetensrådsträff.  

 

Dagen avslutades med diskussioner i grupper utifrån de frågor som Socialstyrelsen vill ha NKR:s syn på det 

framtida behovet av kompetens hos undersköterskor (oavsett titel). Med kompetens avses den kunskap, 

färdigheter och förhållningssätt som behövs för att utföra arbetet. 

1. Finns det grundläggande gemensamma kompetenserna? Om ja vilka? Om nej varför? 

2. Hur ser ni på det framtida behovet av kompetens?  

3. Vilka kompetenser ser ni som särskilt viktiga? 

       

 

Grupp 1   

 ”Funktionsneds.” (kunskap om), bakgrund  INRIKTING KRÄVS 

 Kommunikation  INRIKTING KRÄVS 

 Pedagogiskt förhållningssätt/metoder   

 Metoder för att kompensera = funktionsnedsättningarna  INRIKTING KRÄVS 

 Etik, moral, värdegrund. (Se socialstyrelsens material 
kring värdegrund) 

  

 Dokumentation   

 Förmåga att ”lära nytt”, generalisera, livslångt lärande    

 Välfärdsteknik   

   
Mer specifika kunskaper/kompetenser som behövs:  (LSS) 

 ”Från vaggan till graven”-perspektiv   

 Utvecklingsnivåer   

 Barn och ungas utveckling   

 

Grupp 2 
1. Finns det grundläggande gemensamma kompetenser? JA! 

2. Kompetenser:  

 Svenska 

 Samhällskunskap 

 Människan utveckling och livsvillkor 

 Hälsa- och friskvård 

 Pedagogiska förhållningssätt 

3. Framtida behovet av kompetens? Ja, stort behov.  



 

 

Grupp 3 
Grundläggande gemensamma kompetenser:  

 Svenska språket i tal och skrift 

 Mänskliga rättigheter 

 Etik 

 Kommunikation  

 Bemötande 

 Pedagogik? 

 Delaktighet och inflytande 

 Hälsa 

 Grundläggande kunskaper i vård och omsorg 

 

Om nej, varför inte? 

 Värna det specifika inom alla områden inom LSS 

 LSS 

 AKK, kunna brukarens språk 

 Konventionen för målgruppen, samt band och unga 

 Kunskaper om funktionsnedsättningar 

 Det pedagogiska förhållningssättet 

 Kunskpa om den historiska resan 

 Långaffektivt bemötande 

 

Framtida behovet 

 Säkra eftergymnasial utbildning 

 

Grupp 4 
 Grundläggande gemensamma kompetenser:  
Ja:  Pedagogiska förhållningssätt  Samhällskunskap 
  Etik  Kunskap funktionshinder 
  Psykologi  Svenska 
  Kommunikation  Vård och omsorg 
  Specialpedagogik 1  Välfärdsteknologi 

 

Framtida behov av kompetens: 

 Om psykisk ohälsa 

 Välfärdsteknologi 

 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Familjestöd 

 

 

Rätt kompetens hos 

utbildningslärare, 

uppdaterat.  

Uppdaterade Studie- 

och yrkesvägledare  


