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Socialstyrelsens kungörelse 
om ändring i allmänna råden (SOSFS 2014:2) 
om kunskaper hos personal som ger stöd, service 
eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 
funktionsnedsättning;

den 21 december 2021.

Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 
2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg 
enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning ska texten 
under rubriken ”Utbildning” ha följande lydelse.

Utbildning
Den som ska arbeta med stöd, service eller omsorg till personer med 
funktionsnedsättning kan uppnå de kunskaper och förmågor som re  
ko mmenderas i dessa allmänna råd genom godkänt resultat på någon 
av följande utbildningar:

 – Kurser om 1 400 poäng i de programgemensamma ämnena i vård 
och omsorgsprogrammet. Svenska eller svenska som andraspråk 
som ingår i de programgemensamma ämnena kan ersättas med 
svenska eller svenska som andraspråk i de gymnasiegemensam
ma ämnena. 

 – Kurser om 1 400 poäng i barn och fritidsprogrammet, innefatt
ande 700 poäng i de programgemensamma ämnena, 300 poäng 
inom inriktningen pedagogiskt och socialt arbete samt kurserna 
grundläggande vård och omsorg, kost och hälsa, specialpedago
gik 1 och specialpedagogik 2. Svenska eller svenska som andra
språk som ingår i de programgemensamma ämnena kan ersättas 
med svenska eller svenska som andraspråk i de gymnasiegemen
samma ämnena.

 – Kurser om 1 500 poäng som ingår i Skolverkets nationella yrkes
paket för arbete som undersköterska. 



2

HSLF-FS 
2021:108

SV
AN

ENMÄRKET

Trycksak
3041 0123Elanders Sverige AB, Vällingby, 2022

Kunskaperna och förmågorna kan även uppnås genom godkänt resul
tat på någon annan utbildning som motsvarar dem som anges ovan.

Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 februari 2022.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Hanna Jarvad

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via
Socialstyrelsens publikationsservice
webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
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