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Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 

Närvarande: Se deltagarförteckning. 

NKR 2010 – 2014 En backspegel och avstamp mot framtiden 
Carin Bergström tittade bakåt på det som hänt i NKR sedan starten 2010. Carpe ville jobba 
med vissa frågor ur ett nationellt och regionalt perspektiv och startade därför ett 
storstadsnätverk med Göteborg, Stockholm och Malmö. Nätverket utvidgades sen till att 
omfatta i stort sätt hela landet.  
 

Nu när projektet Carpe har avslutats är VO-College värdorganisation under i första hand ett 
år. Under den tiden behöver NKR också fundera över under vilken organisation NKR bäst 
hör hemma.  
 

VO-College och NKR – plan för fortsatt arbete, viktiga frågor under året? 
NKR listade viktiga frågor att jobba med under det närmaste året. 
 
Övergripande mål: Tydliggöra funktionshinderomsorgen för att trygga personal- och 
kompetensförsörjningen inom området. 
 
Förslag på frågor att arbeta med under året: 
 

 Titulatur - vilka titlar finns och vad behövs? Kompetenskrav 

 Kompetensförsörjning  

 Evidensbaserad praktik inom LSS 

 Nå fram till utbildningssidan, även grundutbildningar stödassistent, skötaren 

 Rekrytera, behålla, karriär och yrkesutveckling för stödassistenter 

 Validering till stödassistent/stödpedagog 

 Nationell stödpedagogutbildning YH 

 Nå fram till YH, vidareutbildning för redan anställda 

 Diskutera med högskolor och universitet 

 Chefsfrågan, socionomprogrammet 

 Kopplingar till utbildningsanordnare i VO-College 

 Validering 

 Organisation 

 Omvärldsbevakning 
 

 

Nästa möte den 17-18 mars 2015 klockan 13 dag ett till klockan 12 dag två. Inbjudan 
sänds ut i god tid före mötet. 
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Finansiering 
Zenita Cider presenterade förslag till hur NKR ska finansieras i VO-College regi. Avgiften per 
region och delregion blir 5000 kronor per år. Det täcker kostnaderna för lokal och fika vid 
kompetensrådsträffar samt administration och hemsida. Avgiften gäller från 2015. 
 
NKR får en egen sida på www.vo-college.se. Sidan hos VO-College ger förutom 
basfunktioner även möjlighet till nyheter, kalendarium och arkiv. 
 

VO-College uppdrag, Barn- och fritidsprogrammet, Yrkesintroduktionsavtal, mm  
VO-College är en ideell förening som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Kommunal, Vårdföretagarna, Pacta och Arbetsgivarföreningen KFO. Föreningen jobbar för 
att fler ska utbilda sig inom vård och omsorg, höja kvalitén och säkra 
kompetensförsörjningen.  
 
Barn- och fritidsprogrammet - Nytt i VO-College är att utbildare kan ansluta sig till 
föreningen med Barn- och fritidsprogrammet med inriktning på socialt arbete. Läs mer på 
VO-College hemsida. Skolverket föreslår att Barn- och fritidsprogrammet ska byta namn till 
Hälsa och pedagogikprogrammet. VO-College är positiv till förslaget.  
 
Yrkesintroduktionsavtal - VO-College har i uppdrag att sprida information om två 
yrkesintroduktionsavtal, BUI och BAL, som har tecknats av SKL, Kommunal och Pacta för att 
fler unga ska få jobb och utbildning inom vård och omsorg.  

BUI vänder sig till personer med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller liknade 
vuxenutbildning och som saknar yrkeserfarenhet från vård och omsorg. De får en 
introduktionsanställning som övergår till en tillsvidareanställning efter ett år.  

BAL riktar sig till personer som saknar examen och arbetslivserfarenhet inom vård och 
omsorg och är mellan 19-25 år. De får en introduktionsanställning på ett år som öppnar 
vägen till utbildning och arbete inom vård och omsorg.    

Anställningen ska vara uppdelad i 75 procent arbete och 25 procent handledning, 
utbildning och introduktion. Procenten är i genomsnitt och kan variera under 
anställningstiden.  

Karins presentation sändes ut den 22 oktober. 

 
Föreningen Social Omsorg (FSO)  
Susanne Rydén informerade om föreningen Social Omsorg som har anor från 1920 talet. 
Föreningen jobbar för att  

 Vara ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.  

http://www.vo-college.se/
http://www.vo-college.se/nyhet/2014/06/10/barn-och-fritidsprogrammet-i-vard-och-omsorgscollege
http://www.vo-college.se/nyhet/2014/06/10/barn-och-fritidsprogrammet-i-vard-och-omsorgscollege
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 Följa och arbeta för att påverka utveckling av arbetsinnehåll och yrkeskompetens 
samt övriga yrkesmässiga intressen inom medlemmarnas arbetsområden.  

 Verka för en god grund-, fort- och vidareutbildning för arbetsledande och 
övrig personal inom social omsorg samt verka för utveckling av forskningsområdet 
social omsorg. 

 
Medlemmarna i föreningen är yrkesverksam inom omsorgen om äldre och ger stöd till 
personer med funktionsnedsättning samt är chef/arbetsledare, handläggare, utredare eller 
motsvarande, lärare, forskare och doktorander inom socialt arbete, socionomstudenter 
samt social omsorgslärare inom gymnasiet. 
 
Susannes presentation sändes ut den 22 oktober. 

 
Socialstyrelsen och uppdraget kring begränsningsåtgärder  
Anders Bergh utredare vid Socialstyrelsen presenterade regeringsuppdraget - Vård och 
omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. 
 
Uppdraget är att 
 

 Att följa upp hur kommunernas vård och omsorg om vuxna personer med nedsatt 
beslutsförmåga utvecklas 

• Förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder 

 Hur man arbetar för att förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder 
• I vilka situationer man saknar kunskap/metod  

 
Anders Berghs presentation sändes ut den 22 oktober. 

 
Förslag på nationell Yh-utbildning till behandlingsassistent  
Iwh Lauritsen från Statens institutionsstyrelse SIS informerade om myndighetens uppdrag 
att kvalitetssäkra yrkeskompetensen för medarbetare inom vård och omsorg och om deras 
arbete med att få till en Yh-utbildning med ett nationellt likvärdigt innehåll. 
 
 Iwhs presentation sändes ut den 22 oktober. 
 

 
Yh-utbildning och karriärvägar ur VO-College perspektiv  
Karin Harbe från VO-College kansli informerade om arbetsgruppen Karriärvägar. De ser 
över möjligheterna till karriärvägar efter Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och 
fritidsprogram samt YH-utbildningar. Arbetsgruppen jobbar för att tydliggöra vad som är en 
karriärväg och visa på goda exempel.  
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VO-College arbetsgrupp karriärvägar och SIS samarbetar för att lägga ett gemensamt 
förslag på en eller två Yh-utbildningar. 
 

Lägesrapporter från arbetsgrupper 
Kartläggning YH-utbildningar – Arbetsgruppen redovisade en sammanställning över sin 
kartläggning.  Kartläggningen sändes ut den 22 oktober.  
 
Frågan ställdes om utbildningsinnehållet som SiS arbetat fram också kan täcka in behov 
av Yh-utbildning inom funktionshinderområdet. 
 
SiS förslag på utbildningsinnehåll skickades ut 22 oktober och synpunkter på innehållet 
skickas till Lisbeth Sjödén senast den 14 november. 
 
Personlig assistens på daglig verksamhet – Gruppen har gjort en sammanställning över 
enkätundersökningen och skickat den till Carpe som lägger ut den på hemsidan. 
Sammanställningen kan vara ett stöd för kommunerna i det fortsatta arbetet. Gruppen 
funderar vidare över sitt uppdrag. 
 
Chefers kompetens – Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.  
 
Bevakning av validering – Monica Andersson deltar i en nationell nätverksträff om 
validering som Yh-myndigheten arrangerar den 27/10. 
 

Nationell konferens 
Det blir ingen nationell konferens till våren. 
 

Reflektion från dagen  
Saknar tid för reflektion, bra input, bra nystart. Önskemål om innehåll vid nästa träff 
sänds till Zenita zenita.cider@vo-college.se  
 
Vid anteckningarna  
Ann Gripenlöf 
 
Bilaga: Deltagarförteckning 

mailto:zenita.cider@vo-college.se

