


Fyrbodals strategier och strukturer

3 delar; (en 4:e på gång…) 
1. Strategier för kompetens och titulatur
2. Kompetensutvecklingsplan
3. Vardagslärande 
4. Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal 

inom funktionshinder/socialpsykiatri/vård & omsorg



Strategierna och strukturerna beskriver…
• Kompetenskrav utifrån brukarnas behov och lagens intentioner

• Generell baskunskap för ”alla”
• Specifik kunskap för ”vissa”

• Hur vi kan nyttja personalen och dess kompetens effektivt (två nivåer med differentierad arbetsuppgifter 
utifrån kompetens och ansvar)

• Hur vi arbetar systematiserat med kompetensutveckling utifrån brukarnas behov

• Hur vi på ett systematiserat sätt verkar för att kunskap och kompetens omsätts i praxis. Att personalens 
kunskap blir organisationens kunskap och kommer brukaren till del (formell till reell kompetens)

Resurseffektivitet

Kvalitet

Högre status (bibehålla personal och ökade förutsättningar för nyrekrytering)

Karriärvägar 













Utifrån brukarnas behov inom t.ex. 
• Boendestöd
• Daglig verksamhet
• Bostad med särskild stöd och service
• Kortidsverksamhet
• Med mera…

Kompetens & titulatur baserat på
antagna strategier samt
lagstiftning inom varje
verksamhetsområde

Stödassistent - stödpedagog

Boendestödjare -
boendestödspedagog

Kompetens som krävs utifrån 
en enskild enhet baserat på 
brukarnas befintliga behov, 
tex
• Teckenspråk
• AKK
• Lågaffektivt bemötande
• MI

Sådant som arbetsgivaren inte 
kräver men som kan vara bra att 
ha kännedom om. Tex
• Ridinstruktör
• Språk
• Keramiker
• Med mera…

KOMPETENSKRAV









Vardagslärande – struktur och blankett

Syftet med struktur och blankett för vardagslärande är:

Att skapa en systematik i det som gäller kompetensutveckling. Utgångspunkten är också att vi med denna 
systematik skapar ökade förutsättningar för att ”rätt kompetensutvecklingsinsats” beviljas till ”rätt personer” 
och att stödet från arbetskamraterna såväl innan som efter kompetensutvecklingen ökar förutsättningarna för att 
ny kunskap får fäste i verksamheterna och därmed kommer brukarna tillgodo. 

• Omsätta teori i praxis

• Organisationens kunskap inte individens

• Resurseffektivitet

• Kompetens utifrån verksamhetens kunskaps- och kompetenskrav och behov



På gång…
Del 1-3 Strategier, kompetensutvecklingsplan och vardagslärande

• Implementera

• Revidera

• Hålla levande

Del 4 Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder/socialpsykiatri/vård 

& omsorg

• kompetenstrappa och utbildningspaket

• generella krav för alla inom respektive område

• Implementeringsstöd 

SLUTLIGEN – JOBBA IHOP ALLA DELARNA TILL EN…



kompetens-och-titulatur-socialpsykiatri-fyrbodal-
reviderad.pdf

strategi-for-kompetens-och-titulatur-inom-
verksamhetsomrade-funktionshinder-2018.pdf 
(fyrbodal.se)

strategi-for-fyrbodalgemensam-
kompetensutvecklingsplan-.pdf

struktur-for-vardagslarande.pdf (fyrbodal.se)

blankett-for-vardagslarande.pdf (fyrbodal.se)
Maria.klamas@fyrbodal.se

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/03/kompetens-och-titulatur-socialpsykiatri-fyrbodal-reviderad.pdf
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/04/strategi-for-kompetens-och-titulatur-inom-verksamhetsomrade-funktionshinder-2018.pdf
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/04/strategi-for-fyrbodalgemensam-kompetensutvecklingsplan-.pdf
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2021/03/struktur-for-vardagslarande.pdf
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2021/03/blankett-for-vardagslarande.pdf

