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Anteckningar från workshop NKR och Nationellt nätverk 

funktionshinder SKL 
1. Identifiera frågor som nätverken jobbar eller skulle kunna jobba med tillsammans eller var 

och en för sig? 
2. Hur förstärker nätverken varandra för att bli tydligare för externa aktörer – vem gör vad? 

 

Grupp 1 
Den som är med i båda nätverken kan se att det finns frågor som NKR arbetar med som kanske skulle 

kunna flytta över till SKL-nätverket. Tidigare har NKR jobbat med frågor för att det inte funnits andra 

som jobbat med dem.  

NKR:s huvudfokus är personal och kompetens, karriärvägar, titlar osv. Dessa frågor ska ligga under 

VO-collage-paraply.  Vad ska ingå på gymnasienivå? Vad ska ingå på gymnasienivå? Osv. Påverka 

socionomutbildningar – mer kurser på avancerad nivå gällande. Stödassistent. Utförarfokus. 

SKL-nätverket har mer brukarfokus och är mer verksamhetsnära. Där finns bredd inom hela området, 

men fortfarande kvar i tidigare prioriterade områden. Fungera som referensgrupp mot 

Socialstyrelsen? Jobbar med kunskapsstöd. Koppling till forskning.  Hur ska vi jobba med 

dokumentation? IBIC barn?  

Behöver hitta kommunikationsvägar mellan nätverken, så att vi vet ”vilken boll ska vilket nätverk 

springa på”. Ulrika L och Carin Bergström känns som naturliga partners. Kan handla om både att 

släppa från oss – ta till oss-  

Gemensamma Frågeställningar: 

• Gemensamt tänk runt dokumentation. Finns kunskapsbrist framförallt gällande 
dokumentation inom LSS-utförandet. SKL-nätverket kan bevaka IBIC. Kunskap för bra 
utförardokumentation ligger hos NKR. 

• Socionomutbildningen – myndighetsutövning med barn. Hur ge mer kunskap – måste finnas 
mer i utbildningen.  

 

Grupp 2 
NKR arbetar med kompetensfrågor/försörjningsfrågor kopplade utifrån ett arbetsgivarperspektiv, 
formella utbildningar, Yh, gymnasienivå, eftergymnasial utbildning. 
 

Nationella nätverket för funktionshinderfrågor SKL har mera en tydlig inriktning på att utveckla en 

evidensbaserad praktik, kompetensutveckling kopplat till verksamheterna, att arbeta med en 

kunskapsbaserad praktik, evidensbaserad praktik. 

En skillnad är också att NKRs representanter inte alltid har någon koppling till en regional 

stödstruktur vilket funktionshindernätverket har vilket gör att vi når hela länet. 

Båda nätverken har ett viktigt uppdrag att synliggöra funktionshinderområdet och spana framåt. 

Genom att båda nätverken tydligare definierar sitt syfte blir vi också tydligare gentemot externa 
aktörer vad som skiljer våra uppdrag och inriktningar och fokusområden. 
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Grupp 3 
1. Gemensamma frågor: 

• Synliggöra verksamhetsområdet (SKL-nätverket kan påverka direkt när det gäller t.ex. 
AID-koder.) 

• ”Enkla jobb” – att vi inte kompromissar med våra kompetenskrav. VI måste stå emot 
detta tillsammans! 

• Regeringens ”Undersköterskeutredning” – samma här – kan vi tillsammans peka på 
funktionshinderområdets specifika kompetenskrav så att denna utredning inte slår 
tillbaka på det arbete vi lagt ner när det gäller Stödassistent. 

• Ungdomsgymnasiet – tillhör ju också SKL – marknadsföra oss mot ungdomar är en 
viktig strategisk fråga – kan vi göra det gemensamt, alternativt få hjälp från SKL med 
”sociala media” och andra ställen där ungdomar finns. 

• Påverka utbildningarnas innehåll – både på YH- och gymnasienivå. 
 

2. Vi hann inte prata så mycket om hur vi kan påverka externa aktörer. Vi konstaterade bara 
vilka några av dem är: Socialstyrelsen, Skolan, Myndigheten för delaktighet, 
Socialdepartementet och fackliga förbund.  
Vi håller dock med dem som pratar om att NKR:S nisch skulle kunna vara utbildning, 
kompetens och karriärvägar och SKL-nätverket metodutveckling, verksamhetsutveckling och 
koppling till forskning. Vi behöver i båda nätverket arbete mot att synliggöra 
verksamhetsområdet. 

 

Grupp 4 
Gemensamma frågor: 

• Kompetensförsörjning/utveckling 

• Tydliggöra funktionshinderområdet 

• Gemensamma träffar 
 

Grupp 5 
Viktigt att identifiera gemensamma frågor till NSK-S. 

Gemensamma utvecklingsfrågor: 

• Digitalisering/välfärdsteknik och systematisk uppföljning 
 

I nuläget behövs båda nätverken med ett utbyte/samverkan emellan.  
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Grupp 6 
Gemensamt för båda nätverken är spaningen framåt: vad händer, vad är på gång och hur ska 

verksamheterna utvecklas i takt med omvärlden. Detta gäller både verksamhetsutvecklingen och 

kompetensutvecklingen. 

I det nationella nätverket för funktionshinder bör kopplingen till forskning vara stark. Man bör 

samverka med forskningsvärlden och trycka på behov av forskning.  

Nätverken kan samarbete gentemot utbildningsanordnare för att gemensamt visa på behov av 

kunskap i verksamheterna. Påverka så att utbildning med särskild inriktning finns och att utbildningar 

profilerar sig mot funktionshinderområdet. Visa på behov av kompetens för en evidensbaserad 

praktik. 

Nätverken kan också samverka kring marknadsföring av verksamhetsområdet och 

personalrekrytering.  

Tydliggöra skillnader utåt: 

NKR: utbildningsväsendet 

SKL: forskningen/kunskapsutvecklingen 

Ha gemensamma möten är viktigt. Planera tillsammans. Sätta ihop arbetsgrupper tillsammans.  

Nationellt nätverk funktionshinder-SKL

- EBP-utveckling

- Delaktighet

- Metodutveckling

- Utbyte av erfarenheter, goda exempel

- Verksamhetsutveckling

Nationella kompetensrådet Funktionshinder -
NKR

- Kompetensfrågor Chef/medarbetare

- AID-koder

- Utbildningsbehov

- Yrkeskrav

- Lobba nationellt

- Koppling till VO-college

- Kompetensutveckling


