
 

 

 

Minnesanteckningar - Kompetensrådsträff NKR 
2016-11-30, Lustikulla konferens 

 

Inledning 
– Carin Bergström. Se bilaga 1.  

 

Carina hälsar välkomna och mötet inleds sedan med en presentationsrunda. 

 

Reflektioner från gårdagens dialog om titlar och kompetensnivåer:  

 Det har hänt mycket och det blir aktuellt för fler och fler 

 Det måste få se olika ut 

 Personalens bild av sitt uppdrag, hur skildrar vi den? 

 Ny titelenkät – en arbetsgrupp för det 

 Nationell beskrivning av hur titelarbetet kan genomföras 

 

Resultat av ESF-projektet Fokus Vård- och omsorg 

Information om projektet, slutrapporten och samtliga delrapporter hittas här. Extra 

rekommenderade delrapporter är: Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden, 

Ungas och utlandsföddas attityder till vård‐ och omsorgsarbete och Personer med 

funktionsnedsättning – en potentiell rekryteringsbas.  

 

Nya arbetsgrupper: 

 Ny titelenkät.  

– Tomas Gotthardsson, Mathilda Isaksson och Marie Tibell. 

 Nationell beskrivning av titelarbete  

– Lisbeth Wiklund och Helen Persson 

 

Aktuellt från Socialstyrelsen 
– Carina Wiström Bergstock, Annika Jalap-Hermansson och Ann-Kristin Sandebjer. Se bilaga 2.  

 

Annika informerar om en nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare. Ett informationsblad 

från Socialstyrelsen om nationell utbildning för LSS-handläggare på magisternivå bifogas med 

förhoppning om fortsatt spridning av deltagarna i NKR. 

 

Annika avslutar sin tjänst vid årsskiftet och efterträds då av Eva-Britt Lönnback Yilma som börjar den 

7 december.  

 

Carina informerar om aktuella uppdrag på SoS och strategiska funktionshinderfrågor: IBIC (individens 

behov i centrum), metodstöd delaktighet, metodstöd för att ge personer med nedsatt 

beslutsförmåga tillgång till stöd och service, sprida kunskap om tvångs- och begränsningsåtgärder, 
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samordning stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning, välfärdsteknologi, ny 

funktionshinderspolitisk strategi 2017-2025, översyn av LSS och nationell konferens ”Funktionshinder 

i tiden” den 6 april.  

 

Ann-Kristin informerar om pågående utveckling av Kunskapsguiden.se, som är en nationell plattform 

som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård 

och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge tillgängliga kunskap, stöd och vägledning till de 

yrkesroller som finns inom de olika områdena.  

 

EBP nätverket 
– Maria Holknekt, Maria Ekelöf och Susanne Rydén 
Maria, Maria och Susanne ingår i både EBP nätverket och NKR och gav en kort rapport från senaste 
nätverksmötet EBP. Bland annat berättade de om Funca.nu som det finns mer information om här: 
hemsida Det finns en rapport från utvärdering av EBP-satsningen som du hittar här.   
NKR har EBP nätverket som en stående punkt på programmet och EBP nätverket tar alltid upp vad 
som händer i NKR. Det är ett medvetet arbete för att de båda nätverken ska komplettera varandra. 
Carin berättade att hon kommer att träffa Liv Mannberg, som håller i planeringen för EBP nätverket 
kommande år, för erfarenhetsutbyte och dialog.  
 

Arbetsgruppen YH 
– Mia Grauers. Se bilaga 3.  

NKR får förslaget på innehåll i YH utbildning till stödpedagog via mejl för att läsa och återkomma med 

synpunkter senast 16 december. Obs att återkoppling önskas även om inga 

förbättrings/förändringsförslag finns. Arbetsgruppen ser över de synpunkter som kommer in och 

lämnar sedan materialet till kansliet, som färdigställer ansökan. VO-College nationella råd får 

ansökan om föreskrift som ärende på kommande möte den 1 februari, styrelsen behandlar sedan 

ansökan om föreskrift på kommande styrelsemöte. Om klartecken ges från styrelsen skickas ansökan 

in till YH myndigheten i slutet av mars. 

 

Chefers kompetens 
– Susanne Rydén och Monica Andersson. Se bilaga 4.  

 

Redovisning görs av det som framkom vid diskussionerna från NKR- mötet den 5/4 då deltagarna 
fick möjlighet att diskutera i mindre grupper utifrån fem frågeställningar:  

1. Hur man kan stärka betydelsen för och intresset av att under socionomutbildningen inrikta 
sina studier mot funktionshinder-/äldreområdet! 

2. Vad kan NKR bidra med/göra för att skapa intresse så att nya studenter väljer att inrikta sig 
mot funktionshinder-/äldreområdet? 

3. Hur kan NKR motverka att arbetsgivarna rekryterar personer utanför det sociala arbetet till 
befattningar som chefer, utvecklare, handläggare och konsulenter? 

4. Kan VO-College göra något och i så fall vad? 
5. Kan de fackliga organisationerna och Pensionärs- och funktionshinderorganisationer 

involveras i denna process? Hur i så fall? 
 
Resultatet av den diskussionen återfinns i bilaga 4.  
 
Sedan ställs frågan om hur arbetet ska tas vidare, och under den diskussionen framkommer 
följande synpunkter: 
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 Viktigt att göra något i frågan, t.ex. ta kontakt med socionomprogram i sitt geografiska 
område för att påtala att man vill vara med och påverka socionomutbildningens innehåll. 

 På socionomprogrammen finns till viss del möjlighet att läsa kurser som man själv kan 
”plocka ihop” (valbara kurser).  

 Fler framhåller att det inte är ett absolut måste med socionomprogrammet för att jobba som 
chef. Några pekar på andra alternativa utbildningar som t.ex Socialpedagogutbildningen 
(Vänersborg) eller pedagogiska utbildning. Det viktiga är också hur arbetsgivaren ser på 
chefers kompetens. Det måste alltid finnas möjlighet att kunna fortbilda sig inom de 
områden som krävs för uppdraget (t.ex funktionsnedsättning, ledarskap ). Chefers 
kompetens kan delas in i tre delar: verksamhetsroll, ledarroll och arbetsgivarroll.  

 Från Linköpings universitets socionomprogramråd – där har verksamma chefer framfört 
behov av påbyggnadsutbildning inom ledarskap och organisation. Idag har chefer inom 
äldreomsorgen möjlighet att gå en nationell påbyggnadsutbildning på 7,5 högskolepoäng. 
Motsvarande möjlighet borde erbjudas chefer som arbetar inom området funktionsnedsatta. 
En annan viktig faktor är att öka intresset för att vara chef inom funktionshinderområdet. En 
väg att öka intresset är att medverka under utbildningar och VFU och 
informera/marknadsföra området och visa bredden inom socialt arbete. Kan en väg vara att 
gå via studentföreningarna? 

 Någon tipsar om en intressant avhandling ”Svårt styra socialt arbete som sjukvård” av Devin 

Rexvid från Umeå universitet, för den som fördjupa sig i området - ”Svårt styra socialt 
arbete som sjukvård”. 

 
Uppdrag till NKR: Efter diskussionen beslutas att alla går hem och tar något initiativ i frågan. Detta 
görs utifrån de olika lokala förutsättningarna och diskuteras sedan tillsammans när NKR träffas nästa 
gång i april. Ett förslag är att arbetsgruppen därefter träffar Socialstyrelsen för att diskutera frågan. 
 

Autism- och Aspergerförbundet  
– Mats Jansson. 

Autism- och Aspergerförbundets hemsida: autism.se 

Förbundet hade en vision om att göra något liknande som ”Demens ABS”, fast om autism. Nu har 

denna vision blivit verklighet och går att hitta som webbutbildning på deras hemsida. Flera av de 

olika modulerna presenteras under mötet och utbildningen mottogs mycket positivt av NKR som såg 

flera användningsområden för den. VO-College lokala styrgrupper är ett bra forum för att presentera 

webb utbildningen som sedan kan användas i utbildningar.   

UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner 

 

Nästa möte 
Nästa möte med NKR blir den 4-5 april (återkommer om lokal). Preliminärt är höstens möte den 

26/10.  

 

Mötet avslutas efter en dag med mycket positiv energi och höga ambitioner om fortsatt 

kvalitetsarbete inom funktionshinderområdet. Tack för idag! 

/Carin Bergström och Karin Harbe 

 

 

P.S.  

Missade du Vård- och omsorgscollege Rikskonferens i november, eller var du där men behöver 

fräscha upp minnet lite? På hemsidan finns samtliga presentationer och bilder från dagen, du hittar 

det genom att klicka här! 

http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/svart-styra-socialt-arbete-som-sjukvard.cid276251?utm_source=Minds+veckobrev&utm_campaign=420be83dac-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_12&utm_medium=email&utm_term=0_e8de409d60-420be83dac-224590813Schemalagd:%2024%20nov%202016%2009:00%20till%2010:00
http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/svart-styra-socialt-arbete-som-sjukvard.cid276251?utm_source=Minds+veckobrev&utm_campaign=420be83dac-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_12&utm_medium=email&utm_term=0_e8de409d60-420be83dac-224590813Schemalagd:%2024%20nov%202016%2009:00%20till%2010:00
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