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Högskolan Väst, i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, inbjuder till kurs för personliga 
assistenter. Kursen ges som en uppdragsutbildning utan högskolepoäng. I denna kursplan finns 
tider för kurstillfällen och dess innehåll. Det kan komma att ske tillägg vad gäller innehållet som 
du får information om när du anmält dig. 
 
Kursen består av 6 kurstillfällen under 2018. Vi träffas onsdagar kl. 09.00 – 16.00:  
14 mars, 11 april, 16 maj, 12 september, 10 oktober och 7 november kl. 09.00-16.00  
i lokal F 313. (om inget annat meddelats). 
 
Du kommer också att kunna se vilken lokal vi ska vara i på de monitorer som finns på skolan.  
Det finns kylskåp och mikrovågsugnar på skolan om du vill ta med egen mat att värma. Det finns  
två restauranger på skolan, samt många restauranger i närheten av Högskolan.  
 
OBS – på grund av studenter med mycket svår allergi får ingenting som innehåller jordnötter tas 
med in på Högskolan Väst  
 
Mer information om Högskolan Väst hittar du på www.hv.se  
 
Kursupplägg  
Undervisningen bygger på såväl föreläsningar som gruppdiskussioner. Ni kommer att delas in 
i grupper där vi blandar deltagarna från olika kommuner.  
 
Vår pedagogiska tanke är att var och en lär sig mer genom att diskutera och reflektera med 
sina kurskamrater. Detta innebär att man har ett ansvar för sin egen kunskapsutveckling men 
även för andras. Det gäller att ta plats, men också att ge plats åt varandra i diskussioner både 
vid föreläsningar och gruppdiskussioner och att visa respekt för varandras erfarenheter och 
kunskaper.  
 
Viktigt är också att tänka på att föreläsarna kanske inte pratar specifikt om de funktions-
nedsättningar just den brukare har som du jobbar hos, eller lyfter situationer som du direkt 
känner igen från dina erfarenheter. Det är då upp till dig att försöka koppla samman det du 
hör, med de problem du möter i ditt arbete. Men givetvis också att du ställer frågor om det är 
något du undrar över och bidra i övrigt genom att såväl ställa frågor som att diskutera.  
 
Tillfälle 1: 14 mars - Lagstiftning och yrkesrollen personlig assistent 
 

Tillfälle 2: 11 april - Livsvillkor och vardagsliv 
 

Tillfälle 3: 16 maj - Den professionella relationen, makt, etik och bemötande 
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Tillfälle 4: 12 sept. - Kommunikation och samtal som redskap 
 

Tillfälle 5: 10 okt. - Delaktighet, brukarmedverkan och samverkan med närstående  
 

Tillfälle 6: 7 nov. – Grupper och grupprocesser samt summering av kursen  
 

Kursuppgift 
Kursen har ingen obligatorisk examination, men det kommer att finnas en kursuppgift som ni ska 
arbeta med under hela kursen. Med hjälp av uppgiften kan du knyta an varje kurstema till ert 
praktiska arbete.  
 
Litteratur och övrigt kursmaterial  
Det ingår inte någon obligatorisk kurslitteratur, men i studiehandledningen finns tips om litteratur 
som kan vara bra i den mån du vill fördjupa sina kunskaper.  
Powerpoint och/eller annat material från kursens föreläsare kommer att kopieras och delas ut. 

Litteraturtips  
Blomström, Jan (2012). Älskade assistent: en inspirationsbok om coachande personlig assistans inom 
LSS. Leksand: Prolead  
Elmén, Bengt (2007). Assistans med glans: handbok för personliga assistenter. Höganäs: 
Kommunlitteratur  
Ojala, Yvonne & Zweigbergk, Inger von (2011). Personlig assistent: som en blomma i tapeten?. 1. 
uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Kursintyg  
För att få intyg på kursen måste du ha varit med vid fem av de sex kurstillfällena. Vi kommer att 
anteckna närvaro vid varje kurstillfälle. Detta krav är beslutat av cheferna i era respektive 
kommuner (representanterna i FoU-rum funktionshinder).  
 

Har du frågor om kursen?  
Har du några frågor eller funderingar kring kursen är du välkommen att kontakta Lars-Erik 
Gotthard som är kursansvarig, enklast via e-post lars-erik.gotthard@hv.se  
Har du specifika frågor kring kursens olika teman kan du också vända dig till de föreläsare som är 
ansvariga för just det temat. Vilket det är får du information om när du anmält dig till kursen.  
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