
   
  

  

  

Minnesanteckningar från nätverksträff för NKR  

17-18 mars 2015  

  

  

Tisdag  
  
Information från föreningen Vård- och omsorgscollege  
  

Carin Bergström börjar arbeta på föreningen Vård- och omsorgscollege från 1 juni, och kansliet består 

nu av fyra tjänster. Mia Grauers efterträder Carin Bergström på Forum Carpe från och med maj.   

  

Susanne Rydén frågar om hur föreningen VO-College nationellt kopplar på arbetet kring 

titulaturfrågan. Zenita svarar att eftersom SKL inte bestämmer under vilken titel arbetsgivaren 

anställer, så har inte VO-College heller den möjligheten (då SKL är en av parterna bakom föreningen).  

Det vi kan göra är att verka för att kommunerna själva ser fördelar i gemensam titulatur inom 

funktionshinderområdet och påbörja arbetet lokalt. Frågan om undersköterskeexamen på Vård- och 

omsorgsprogrammet som diskuterades förra året finns det inget resultat på och inget nytt, det är 

yrkesprogramsutredningen som hanterar den frågan.  

  

Verksamhetsplan 2015  

Hela verksamhetsplanen för föreningen Vård- och omsorgscollege ligger på hemsidan 

http://vocollege.se/om-vo-college/riktlinjer-och-styrdokument. I den står det bland annat att vi ska 

arbeta för nationellt likvärdiga Yh-utbildningar.  

  

Värdorganisation för NKR och serviceavgift  

Eftersom att värdskapet för NKR ligger utanför föreningen VO-College ordinarie verksamhet och 

budget så behövs det faktureras en serviceavgift för de regioner och delregioner som är aktiva i NKR. 

Utdrag ur minnesanteckningar från nätverksträffen för NKR den 14/10 -14, som också förklarar 

avsikten med serviceavgiften:   

  

”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.”  

  

Det kommer skickas en länk till samtliga representanter inom NKR till ett frågeformulär där bland 

annat fakturaadress för respektive region/delregion fylls i av deltagarna, därefter skickas en faktura 

med en fakturatext som anger orsaken till avgiften.   

  

  

Nationellt   

Kompetensråd   
inom   

Funktionshinderområdet   
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Dialog om kommunikationskrav inom vård och omsorg  

Den 9 mars anordnades en dialogdag om kommunikationskrav inom vård och omsorg av VO-College 

Gävleborg, Äldrecentrum, Socialstyrelsen och föreningen VO-College. Deltagande i dialogdagen var 

även Arbetsförmedlingen, Skolverket, SKL, Kommunal, Vårdföretagarna med flera. Frågan om 

språkkompetens är stor inom Vård- och omsorgscollege och lyfts regelbundet. Det är även en stor 

politisk fråga. I Socialstyrelsens allmänna råd så ska personer som arbetar inom vård och omsorg ha 

svenska och samhällskunskap för att ha rätt förutsättningar. VO-College har lyft frågan om svenska 

och samhällskunskap ska ingå i kraven för diplom, och responsen har varit både för och emot. Från 

Arbetsförmedlingen anses det vara ett för högt krav med svenska på gymnasienivå. Det finns delar av 

landet som gjort egna mallar för hur bedömning av språknivåer ska gå till och hur höga krav som ska 

ställas.  

  

ESF-ansökan  

Vård- och omsorgscollege är på gång att söka medel för en förstudie till ett ESF-projekt. Det finns fyra 

tematiska områden som går att söka för nationellt, en av dessa är ”Framtidens välfärdssektor”, där 

VO-College skulle kunna passa in. Föreningen söker tillsammans med sju regionala VO-College för att 

arbeta med personal- och kompetensförsörjning och attraktivitet på arbetsmarknaden på olika sätt 

och på olika nivåer.  

  

Utveckling av arbetsplatsförlagt lärande inom YA  

Föreningen har fått beviljat statsbidrag från Skolverket för att utföra två dialogdagar om 

arbetsplatslärande inom yrkesintroduktionsanställningar. En dag är i Växjö den 7 maj, och den andra 

dagen i Uppsala den 21 maj. Båda tillfällena är kostnadsfria och det ingår lunch och fika. Läs mer om 

konferenserna och om hur du anmäler dig här:   

http://vo-college.se/dialogdagar-om-yrkesintroduktionsanstallningar   

Pengarna från Skolverket ska även gå till att uppdatera hemsidan om information kring YA, 

reportage, exempel från landet, osv. Så håll utkik!  

  

Hemsidan (Hur vill NKR använda hemsidan?)  

NKRs del i VO-College nationella hemsida ligger som en så kallad ”puff” längst ner på sidan i vänstra 

hörnet. Alla deltagare i NKR behöver hjälpas åt för att hålla sidan uppdaterad. För att lägga in 

information på hemsidan så skickas materialet till: karin.harbe@vo-college.se. På sidan finns 

möjlighet att lägga in händelser och evenemang i ett kalendarium, ett fält för ”nyheter” där 

exempelvis aktuell forskning, seminarier och annan intressant information kan läggas upp, samt en 

ruta där vi sparar minnesanteckningar från nätverksträffarar och en lista med kontaktuppgifter till 

samtliga deltagare i NKR. Ta chansen att visa vad NKR arbetar med, på nationell och lokal nivå. 

Kanske skulle det vara bra med kontaktuppgifter till deltagarna i de olika arbetsgrupperna?  

  

Aktuellt från Föreningen Social Omsorg (FSO) – Susanne Rydéhn    
  

För att komma till FSOs hemsida, klicka här: http://www.fso.nu. Föreningen vänder sig till 

verksamheter inom både funktionsnedsättning och äldreomsorg, och har möte i kombination med en 

konferens en gång per år. Det som FSO jobbat med under förra året är bland annat att skapat nätverk 

för dialog och erfarenhetsutbyte efter en enkät som gjordes där det visade att det fanns ett stort 

behov. Ett ständigt aktuellt arbete är att värva medlemmar. Som medlem betalar du 360 kronor per 

år, och blir då bjuden till de årliga konferensen där boende och resa ingår i medlemsavgiften. Under 

året har föreningen besökt Socialstyrelsen, IVOs dialogkonferens, samt gjort yttranden och skrivelser. 

Exempel på en fråga som engagerat föreningen är yrkeslärarutbildningen. Som undersköterska kan  

du validera din kompetens och söka till en yrkeslärarutbildning på 90 högskolepoäng. Du ska ha 

kunskap och erfarenhet från ämnet, och hur den bedömningen görs är upp till de enskilda 

högskolorna. Föreningen har skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet som klargör 

synpunkten om att kravet för att komma in på yrkeslärarutbildningen i dagsläget är för låg. Frågan 
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kring yrkeslärarutbildningen vill Susanne ta upp vid kommande nätverksträff för NKR, eftersom att 

det är något som påverkar kvalitén på utbildningen. I den närmaste framtiden kommer föreningen 

Social Omsorg utveckla de nätverk som skapats, samt fortsätta arbetet för ett aktivt 

medlemsengagemang.   

  

Kartläggning av socionomprogrammet – Gun-Britt Trydegård, fil. dr i socialt 

arbete  
(Se bifogad fil)  

  

Summering: Gun-Britt är socionom i grunden (gick utbildningen 1957), och har arbetat både 

praktiskt, teoretisk och med forskning. Nu har hon haft uppdraget att kartlägga de socionomprogram  

som finns i landet, deras innehåll och till vilken kurslitteratur det hänvisas. En slutsats är att 

områdena äldreomsorg och funktionsnedsättning är generellt svarta fläckar inom 

socionomutbildningarna i landet, det finns väldigt få obligatoriska kurser (ingen inom  

funktionsnedsättning) och ett fåtal valbara kurser, trotts att dessa två områden är de allra största ur 

ett samhällsperspektiv och de mest kostsamma. Socionomutbildningen är i dagsläget mer generell än 

vad den är specialiserad.   

  

Arbetsgruppen: Chefers kompetens  
  

Arbetsgruppen återkommer på nästa möte. En fråga att diskutera vidare kan vara ”Vilken kunskap 

behöver cheferna för att leda i en evidensbaserad praktik?”   

  

Arbetsgruppen: Yh-utbildning. Dialog om arbetet med föreskrift för nationellt 

likvärdigt innehåll och återkoppling från workshoppen.  
(Se bifogad fil)  

  

För ca ett år sedan öppnade YH-myndigheten upp för möjligheten att göra en föreskrift för nationellt 

likvärdig utbildning. Det skickades ut en enkät inom NKR och i oktober 2014 presenterades resultatet 

för YH. Statens institutionsstyrelse (SIS) frågade samtidigt om NKR ville samarbeta i deras arbete för 

nationellt likvärdig utbildning till behandlingsassistent. Många var positiva till samverkan, men det 

fanns även farhågor. För funktionshinderområdets del har arbetet med titlar och kompetensnivåer 

varit viktigt. Behandlingspedagoger finns inte inom funktionshinderområdet och därför var 

benämningen på SiS utbildning missvisande, men även en del av innehållet. Det framkom önskemål 

på specifikt innehåll i utbildning till stödpedagog, viket ramade in i stort sett alla målgrupper och alla 

diagnoser. Den 19/2-15 anordnades en workshop för arbetsgruppen som fått detta i uppdrag. Där 

diskuterades bland annat fördelar och nackdelar med en gemensam föreskrift tillsammans med SIS. 

Arbetsgruppen beslutade då att inte ansöka om en gemensam föreskrift tillsammans med SIS, men 

att fortsätta hitta bra sätt för Yh-utbildning till stödpedagog.  

  

Om en föreskrift görs och godtas från Yh-myndigheten så är det den som är underlaget för alla 

framtida ansökningar inom det området, vilket gör att det är väldigt viktigt att innehållet är ordentligt 

förankrat och att vi är säkra på att det är det här som verksamheten behöver. Alternativet är att det 

inte görs en föreskrift, utan istället en överenskommelse mellan parterna. Exempel på branscher som 

gjort överenskommelser kring gemensamt utbildningsinnehåll på Yh-nivå är fastighetsbranschen, 

apotekstekniker och körskollärare. Det finns med i VO-College verksamhetsplanering att skapa 

nationellt likvärdiga utbildningar, vilket gör det mer självklart att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. 

Det kommer att anordnas en arbetande konferens kring frågan i samband med nästa nätverksträff 

vecka 43 (exakt datum och inbjudan skickas separat). Tanken då är att fler intressenter blir inbjudna. 

Det går tyvärr inte att få med representation från alla kommuner i landet på samma möte, utan det 



behövs flera förankringsvägar. Det är viktigt att få med arbetsgivarnas åsikter, det måste finnas en 

efterfrågan för den kompetensen och tjänster där den här utbildningen passar in, det räcker inte 

bara med ett stort behov. En annan fråga som kommer upp är handledarskapet. Vem kan vara en 

kvalificerad handledare när kompetensen på arbetsplatsen är lägre än YH-utbildning?   

  

Grupparbete – Innehåll i en framtida nationell likvärdig YH-utbildning? Vid mötet diskuterades 

innehåll i en YH utbildning. Resultatet av gruppdiskussionen presenterades kort på mötet och 

sammanställs i efterhand och läggs till i det dokument som arbetsgruppen kring YH utbildning 

arbetar med. Dokumentet, som fortfarande är ett arbetsmaterial kommer att skickas ut till NKR (obs 

inte för spridning än)  

  

Det behövs någon till från norra Sverige att ingå i arbetsgruppen för Yh-utbildning. Låt inte långa 

avstånd hindra ett deltagande, det behöver inte vara så mycket fysiska möten, mycket går att lösa på 

telefon eller mejl. Maria Holknekt, Västernorrland och Berit Noren Västerbotten diskuterar vidare 

och återkopplar till arbetsgruppen om vem av dem som kommer att ingå.  

  

Hur jobbar vi vidare med frågor som lyftes på mötet den 14/10-14?  
  

 Titulatur - vilka titlar finns och vad behövs? Kompetenskrav  

Stödassistent  

Mål/syfte: Bra relevant grundutbildning.   

Vad: Validera, organisera, samverkan med utbildningsanordnare, karriärvägar. Hur: 

Påverka nationell styrning, förankring, kartlägga: glapp mellan allmänna råd och 

förutsättning.   

Stödpedagog  

Mål/Syfte: Spetskompetens till verksamhetsområdet.  

Vad: Nationellt gemensam Yh-utbildning, samarbete med högskolan.  

Hur: Förankra innehållet, besluta om överenskommelse eller föreskrift – arbetsgrupp.  

Chef  

Vad: Sammanställa chefernas kompetenskrav inom LSS-området. 
Hur: Arbetsgruppen.  

 Kompetensförsörjning   

 Evidensbaserad praktik inom LSS – Prioriterad   

 Nå fram till utbildningssidan, även grundutbildningar stödassistent, skötaren  

 Rekrytera, behålla, karriär och yrkesutveckling för stödassistenter  

 Validering till stödassistent/stödpedagog  

 Nationell stödpedagogutbildning YH – Aktiv  

 Nå fram till YH, vidareutbildning för redan anställda   

 Diskutera med högskolor och universitet – Hänger ihop med nästa punkt  

 Chefsfrågan, socionomprogrammet - Aktiv  

 Kopplingar till utbildningsanordnare i VO-College  

 Validering – Det finns en modell genom Vård- och omsorgscollege, tanken är inte att det ska 

skapas något nytt. Genom NKR kan valideringsmodellen sprida sig utanför VO-College ramar.  

 Organisation  

 Omvärldsbevakning – Aktiv (samtliga deltagare i NKR)  

  
Onsdag  
  



Aktuellt från EBP-satsningen – Sirpa Niemi, SKL  
(För att se hela presentationen, se bifogad fil)  

  

Sirpa är nationell samordnare för det här arbetet inom funktionshinderområdet. Sirpa har tidigare 

medverkat vid NKR, då var satsningen precis påbörjad. Nu pågår arbete i landet, samtliga län arbetar 

aktivt i satsningen och många kommuner är delaktiga.   

  

Aktuellt från Socialstyrelsen, Ulla Essén, Anders Bergh och Carina Wiström 

Bergstock   
  
Kunskapsstödet om delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner - Ulla Essén: 

Socialstyrelsen har tagit fram ett ”Kunskapsstöd” för att stötta utvecklingen och delaktigheten av de 

individuella genomförandeplanerna. Hur ska stöden utformas för att de i behov av stöd ska bli mer 

delaktiga?  I oktober2014 kom kunskapsstödet ut: ”Delaktighet och inflytande i utförandet av 

genomförandeplaner”. 2013 besökte Ulla det Verkställande Utskottet för NKR i syfte att diskutera 

och få synpunkter kring på vilket sätt ett arbete för att skapa delaktighet i genomförandeplaner 

skulle kunna gå till. Då pratades de mycket om vikten av en god relation, förhållningsätt och valfrihet.  

  

Ulla frågar NKR hur kunskapsstödet mottagits i verksamheterna. Ett svar är att det kanske kom lite 

sent, diskussionerna har föregått länge och många har redan utarbetade handlingsplaner. Men flera 

svarade även att det mottagits positivt. Kunskapsstödet om genomförandeplaner:  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-6  Stödmaterialet 

till chefer:  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-7  

  

Önskemål till kommande möte i dialog med NKR är att få mer information om arbetet med att 

anpassa ÄBIC för funktionshinderområdet.   

  

Carina Wiström Bergstock berättade kort om uppdraget kring ”Att hantera och förbygga 

utåtagerande beteende”. Uppdraget ska rapporteras runt årsskiftet. Carina återkommer om det på 

höstens möte.   

  

Övriga länkar som Ulla hänvisade till:  

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin, delrapport 4 (se särskilt kapitlet 

Ökad delaktighet):  

 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-10   

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (avsnittet insatser till 

personer med funktionsnedsättning):  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-51   

  

Anders Bergh om Socialstyrelsens uppdrag kring personer med nedsatt beslutsförmåga:  

(För hela presentationen, se bifogad fil)  

  

Även Anders har medverkat vid tidigare möten med NKR och berättat om uppdraget kring personer 

med nedsatt beslutsförmåga. Utifrån Anders presentation följde en diskussion som bland annat 

handlade om behovet av satsningar på kompetensutveckling inom funktionshinderområdet, både för 

chefer och medarbetare.  

Delaktighet och självbestämmande - hur sprider vi informationen information om delaktighet, 

självbestämmande och jämlikhet? Alla kan inte och hinner inte läsa alla de stora rapporterna. Därför 

finns det en tanke från Socialstyrelsen om att skapa ”budskap”, något som går snabbt att läsa, att 

komma ihåg och att förstå. Anders testade några av dessa budskap i gruppen.  
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Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder – Diskussion kring vilken kunskap som 

verksamheterna behöver och hur man når ut med den.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns ett stort intresse från verksamheterna att prata om 

detta, vilket tyder på goda förutsättningar!   

  

Övriga frågor som diskuterades:  

Hur kan vi använda Vård- och omsorgscollege regionala och lokala styrgrupper för att 

uppmärksamma lärarnas kompetens, bristen på utgångar mot funktionshinderområdet (hur många 

har läst specialpedagogik 2)? Dialogen med representanterna från Socialstyrelsen avslutades med att 

NKR har viljan att få bidra, och uppmanar därför Socialstyrelsen att använd detta nätverk för 

förankring, för spridning och som referens.   

  

Titlar och kompetensnivåer  
(För hela presentationen, se bifogad fil)  

  

Carpe gjorde en enkät om yrkestitlar hösten 2013, som skickades ut via NKR. Hösten 2014 

genomfördes en liknande enkät om titelarbetet via arbetsgruppen för kompetens som funnits (är nu 

vilande) kopplat till EBP satsningen.  Drygt 140 svar har inkommit, från alla län utom ett. Resultatet 

av enkäten återfinns i den pp presentation och rapport som är utskickad.  

  

FOU-Skaraborg bra material om titulatur: http://www.skaraborg.se/Var-
verksamhet1/Halsa/nyayrkestitlad/  

  

Övriga frågor att på olika sätt arbeta vidare med  
Frågor som lyfts under dagarna:  

Ska VU finnas kvar? Och i vilket uppdrag? Anledningen till att det skapades var för att det behövs en 

arbetande grupp som ibland kan träffas mellan mötena och som inte består av hela NKR. Någon form 

av VU behöver troligtvis finnas framöver, frågan är hur det bör organiseras? Carin funderar vidare 

och återkommer med ett förlag framöver.  

  

Hur blir det med Carpes nationella konferenser? Den arbetande konferensen kan bli ett första steg – 

kopplad till VO-College VP. Det är ju tidigare Carpe som arrangerat konferensen med medverkan från 

NKR. Då var det en årlig konferens, något som nog inte är önskvärt. Förslagsvis i stället vart 1,5 år och 

i dialog med SKL och Socialstyrelsen för att komplettera med Funktionshinder i tiden. Om det är 

möjligt för NKR att i VO-College regi ordna konferens blir en fråga att jobba vidare med.  

  

I arbetet med titlar och kompetensnivåer kopplat till Stödpedagog går det inte att låsa all 

kompetensförsörjning, utveckling och karriärvägar till Yrkeshögskoleutbildning. Det är därför bra med 

möjlighet till 60 relevanta högskolepoäng också. Lisbeth efterlyste en lista över högskolekurser som 

kan anses vara relevanta i sammanhanget. Efter det här mötet kom tidningen INTRA, där det fanns 

en lista över de högskolor och universitet som har kurser inom området. Frågan kan med fördel 

diskuteras vidare framöver.  

  

En annan fråga att diskutera är vad outbildad personal kallas på de platser där titeln ”stödassistent” 

införts? Ibland heter alla stödassistent oavsett utbildningsnivå, men målet är att alla ska vara 

utbildade. Ibland behåller de sin gamla titel, vårdare, stödbiträde osv.  En början kan vara att vid 

nästa möte göra en inventering bland representanterna i NKR. Frågan har även funnits med i den 

enkät om titlar som skickades ut hösten 2013, men det var då förhållandevis få som kommit så långt i 

processen att de hade svar på den frågan.  
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Inför nästa nätverksträff med NKR    
Arbetande konferensen v 43, följt av en nätverksträff. Det blir antingen tisdag och onsdag eller 

onsdag och torsdag. Många punkter till nästa träff är redan klara genom detta möte, bland annat en 

programpunkt om stödpedagog/stödassistent - titulatur. Datum kommer att skickas ut så fort lokaler 

är bokade.  

  

  

Avslutningsvis  
  

• Vård- och omsorgscollege har fått en förfrågan om att göra ”citat” till kampanjen ”Sveriges 

viktigaste jobb” som SKL driver. Här finns en möjlighet att visa upp funktionshinderområdet 

och titeln stödassistent. Zenita ber deltagarna i NKR att fundera vidare på slagfärdiga citat för 

verksamheten.  

   

• Alla behöver hjälpas åt att hålla hemsidan uppdaterad. NKR utser Peter Åkesson och Mia 

Grauers som ta ett extra ansvar att omvärldsbevaka och skicka information till Karin på 

kansliet som kan publiceras på NKS del av hemsidan.  

  

Efter två intensiva och positiva dagar avslutades mötet.  

  

Vid pennan: Karin Harbe  


