
KUNSKAPSPORTFÖLJEN
All din information på ett ställe



Projekt Kunskapsportföljen



MÅLGRUPP
• Barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning

• Anhöriga och andra stödpersoner
runt personer med 
funktionsnedsättning

Som exempel möter du här Anna som
är 16 år



INFORMATION OM STÖDBEHOV
Dagliga rutiner
Arbetsbeskrivning
Genomförandeplan
Instruktioner
Checklistor
Scheman (vecko-, dag-, aktivitet)
Kommunikationspass
Bildstöd
Kontaktbok
Habiliteringsplan
Omvårdnadsrutiner
Hjälpmedelsmanualer
Medicinlistor
Måltidsordning

14 st boendepersonal
4 st timvikarier
2 st ”akutvikarier”
6 st skolpersonal
6 st habiliteringspersonal
2 st boendechefer
4 st anhöriga
+ LSS, vårdkontakter, fritids…
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Samla all din information i digital form



Syfte

• Förenkla informationshantering

• Tydliggöra instruktioner

• Informationen finns där den behövs

• Förenkla informationsspridning

• Öka delaktigheten



Förenklad informationshantering

Filhantering

Utbildning

Påminnelser, pushnotiser

Meddelandefunktion

Listor och förteckningar

Kalender

Checklistor

Ge och ta emot feedback

Loggfunktion

Läskvitto



Ökad tydlighet och tillgänglighet 

I din digitala “portfölj” kan du ha 
både dokument, filmer och bilder 
som beskriver dej och dina 
stödbehov

De blir lätta att ha med sig i din 
telefon eller surfplatta. 

Förenklad informationsspridning

Ska vara enkelt att uppdatera 
och göra ändringar

All ny och aktuell information 
når direkt ut till berörda 
stödpersoner



Filhantering

Förvaring och sortering av textdokument, 
bild och film

Mallar för att enkelt lägga in information

Filer kan taggas med sökord

Skapa utbildning för nya assistenter

Använd dina dokument, filmer och bilder och skapa en 
introduktionsutbildning för nya 
assistenter/stödpersoner

Möjlighet för stödpersoner att kolla upp och repetera 
när som helst när något svårt moment ska göras



Planera och strukturera dina aktiviteter

Håll koll på dina aktiviteter och ditt 
schema i kalendern. Du kan koppla 
ihop aktiviteterna med t.ex. 
instruktioner, checklistor och rutiner


