
Samarbete mellan Vård och omsorgscollege & FoU Socialtjänst i Fyrbodal



Vetenskaplig ledare socialtjänstområdet och utvecklingsledare 
funktionshinder/socialpsykiatri

• Stöd i förändrings- och utvecklingsarbete

• Brygga mellan statlig, regional, delregional och kommunal nivå

• Vara en samlad röst för Fyrbodal i dialoger med nationella och regionala myndigheter och verksamheter

• Kompetens och kompetensutvecklingsfrågor

• Systematisk uppföljning

• Initiera och i viss mån delta i forskningsprojekt

• Bygga relationer och samverkan med närliggande universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare

• FoU-cirklar

• Stöd i t.ex. rapport- och uppsatsskrivande (kollegor och kommunerna)

• Uppdrag/projekt från socialchefer m.fl.

• Hålla i nätverk

• Anordna inspirationsdagar, forskarcaféer etc.



Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal i Fyrbodals 14 kommuner

4 DELAR

1. Strategier för kompetens och titulatur

2. Kompetensutvecklingsplan

3. Vardagslärande 

4. Kompetenstrappa och utbildningspaket



Strategierna och strukturerna beskriver…
Kompetenskrav utifrån brukarnas behov och lagens intentioner

• Generell baskunskap för ”alla”

• Specifik kunskap för ”vissa”

Hur vi kan nyttja personalen och dess kompetens effektivt (två nivåer med differentierad arbetsuppgifter utifrån kompetens och ansvar)

Hur vi arbetar systematiserat med kompetensutveckling utifrån brukarnas behov

Hur vi på ett systematiserat sätt verkar för att kunskap och kompetens omsätts i praxis. Att personalens kunskap blir organisationens kunskap 

och kommer brukaren till del (formell till reell kompetens)

Resurseffektivitet

Kvalitet

Högre status (bibehålla personal och ökade förutsättningar för nyrekrytering)

Karriärvägar 



VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE FYRBODAL

• 2015 blev Fyrbodal certifierade på regional nivå. Det 20:e 
regionala college i Sverige. Det finns idag 22 st.

• Fyra  lokala college i Fyrbodal
• Fyrbodal Öst: Dals Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg 

och Kunskapsförbundet Väst

• Färgelanda, Orust och Uddevalla

• Strömstad och Tanum

• Lysekil, Munkedal och Sotenäs

En regional processledare på 50 %.



SJU REGIONALA MÅL I FYRBODAL

• 4.Utbildningsanordnare i Fyrbodal ska erbjuda vård- och omsorgsutbildningar, 
som ger rätt kompetens för att arbete med  äldreomsorg, akutsjukvård, 
funktionshinder och psykiatri. 

• Aktiviteter för att nå målet

• Arbetslivet bjuder in lärare att deltaga i arbetet och/eller i informationsträffar. 

• Arbetslivet deltar i undervisningen i vissa utvalda kurser.

• Workshops med lärare och företrädare för arbetslivet från ovan nämnda 
områden.

• Fördjupa något kursmål i dialog med arbetslivet.



FÖRÄNDRINGAR I VÅRD- OCH 
OMSORGSPROGRAMMET MED FOKUS PÅ 
FUNKTIONSHINDER OCH SOCIALPSYKIATRI

• Workshop den 20 april

• En genomgång av centralt innehåll i utvalda kurser, 
tillsammans med arbetslivet och skolan. 

• Bra diskussioner. 

• Arbetslivet upplever att elever inte har kännedom om 
IBIC.



IBIC

• Ett tydligt område för kompetensutveckling för vård- och 
omsorgslärare.

• Kontakt togs med Socialstyrelsen.

• En inbjudan gick ut till alla rektorer i Fyrbodal med 
ansvar för vård- och omsorgsutbildningar, samt också till 
enhetschefer m fl inom funktionshinderområdet.



DIALOGMÖTE DEN 1 
SEPTEMBER
Föreläsning, av Annica Johansson och Erik Wessman från Socialstyrelsen, om Individens 

Behov i Centrum: 

• Teoretisk ram till IBIC med koppling till ICF 

• Betydelsen av ett gemensamt språk inom socialtjänstens olika delar (och även kopplat 

till kommunal hälso- och sjukvård)

• Vikten av ett målinriktat arbetssätt och hur kan det se ut i praktiken

Diskussionsfrågor:

• Varför är det viktigt att elever på vård- och omsorgsprogrammet och barn- och

fritidsprogrammet får med sig kunskap om och färdigheter i IBIC i sin utbildning?

• Hur skulle kunskap och färdigheter om IBIC kunna inkluderas i utbildningen?



VILKA KOM? 

• Ca 60 personer, hälften från skolan och hälften från 
arbetslivet.

• Rektorer, enhetschefer, vård- och omsorgslärare, 
sektorchef, kvalitetsutvecklare, verksamhetspedagoger 

• 12 av våra 14 kommuner var representerade



NÄSTA STEG…

• Genomföra motsvarande workshop 1 för 
verksamhets- och kunskapsområde vård och 
omsorg (äldreomsorg)

• Just nu 40 anmälda

• Fortsatt vara uppmärksamma på områden som 
man gemensamt vill jobba vidare med i de tre 
områdena



Tack för oss

Maria Klamas

Vetenskaplig ledare 

och utvecklingsledare

Maria.klamas@fyrbodal.se

Christina Wennerdal

Regional processledare Vård- och 

omsorgscollege Fyrbodal

mailto:Maria.klamas@fyrbodal.se

