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4 april  

 

Välkomna! 
Carin Bergström (VO-College kansli) går igenom programmet för dagen. Under kommande två 

halvdagar kommer VO-College kansli att filma lite, för att göra en kort informationsfilm om vad NKR 

är.  

 

Information från föreningen Vård- och omsorgscollege 
– Carin Bergström 

 

Kvalitetssäkring inom LSS  

Klicka för mer information. 

Carin medverkade på ett möte med SIS (Swedish standards institute) och presenterade NKR och 

arbetet med kompetensfrågan. Kommittén består bland annat av Autism- & Aspergerförbundet, 

Stockholm Riksförbundet för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, Humana Omsorg, Nytida, 

med flera. Uppdraget finansieras av Socialdepartementet. NKR har fått en fråga om att på något sätt 

medverka i arbetet, men vad det innebär är ännu inte helt klart. Vid slutet av dag 2, beslutades att 

Anna Ohlsen Carpe och Eva Hulth Östergötland, kontaktar projektledaren vid SIS och tar reda på mer. 

Det kan sedan presenteras vid nästa möte med NKR 

 

ESF-projekt 

Klicka för mer information. 

Föreningen Vård- och omsorgscollege har sökt ESF-projekt i utlysningen ”Effektivare strukturer för en 

bättre yrkesutbildning”.  

 

Följande två områden kommer vara i fokus i ansökan: 

1. Öka yrkesutbildningens attraktionskraft inklusive nya/utvecklade former för 

arbetsmarknadskunskap och rekrytering 

2. Öka utbildningskvalitet. , med särskilt fokus på ett ämnesintegrerat arbetssätt och 

verklighetsbaserat lärande inklusive utveckling av arbetsplatsförlagt lärande, APL. 

 

Projektet kommer att ta till vara på det vi redan vet bland annat utifrån resultat från ”Fokus vård och  

omsorg”, och vidareutveckla vissa delar. Besked om beslut beräknas under våren, troligtvis i mitten 

på maj. Projektstart (om de beviljas) planeras den 1 september 2017. Projektet genomförs under 

totalt 18 månader.  

http://www.sis.se/tk599
https://www.vo-college.se/esf-projekt-inom-vard-och-omsorgscollege


 

 

 

En utmaning är att synliggöra bredden inom vård och omsorg. Äldreomsorgen är mycket i fokus och 

NKR är en viktig del i att synliggöra funktionshinderområdet.  

 

Senaste nytt från Socialstyrelsen 
– Sara Lundgren, projektledare Välfärdsteknologi. Se bilaga 1.  

Sara jobbar till vardags även med HBTQ-frågor, och tipsar om att det området kopplat till 

funktionsnedsättning skulle kunna vara ett ämne att diskutera inom NKR framöver.  

 

Välfärdsteknologi handlar om brukarnas självständighet, digitalisering av samhället generellt och 

framtidsfrågor. Mycket fokus ligger på äldreområdet när ny teknik tas fram och anpassas för särskilda 

behov, men kognitiva hjälpmedel är mer utvecklat inom funktionshinderområdet. Olika 

funktionshinderverksamheter har också kommit olika långt. Särskola eller motsvarande är ofta 

uppdaterade i välfärdstekniken och hjälpmedel, vilket sedan kan orsaka en krock när individen blir 

vuxen och verksamheterna (boende, daglig verksamhet) ligger efter och inte har samma kompetens.  

Socialstyrelsen kommer att publicera en rapport om hur mycket välfärdsteknik som används i 

dagsläget. Monica Andersson tipsar om en doktorand som arbetat med välfärdsteknik som skulle 

kunna vara med i NKR vid ett annat tillfälle.  

 

Vad är skillnaden på välfärdsteknik och hjälpmedel? Digitalteknik kan även förskrivas som ett 

hjälpmedel, vilket gör att de olika begreppen går ihop. Det viktiga är det individuella stödet. Det finns 

olika sätt att se på hjälpmedel: effektivisera för verksamheten eller för att skapa delaktighet för 

individen (som i sin tur kan leda till effektivisering för verksamheten). Rent etiskt är det bra att skilja 

på dessa, även om det ena inte behöver utesluta det andra. Sen handlar det om hur det genomförs, 

om det är utifrån ett brukarperspektiv eller ett organisationsperspektiv.  

 

Det finns ett kunskapsråd som består av 9 myndigheter som samarbetar nationellt för att främja 

välfärdsteknik. 

 

Eventuella frågor, synpunkter eller inspel skickas till Sara Lundgren, Socialstyrelsen.  

 

En viktig fråga för NKR att diskutera när det gäller kompetens och Välfärdsteknik är: 

Vad behöver personalen för kompetens? ”IT i vård och omsorg” - är den kursen tillräckligt 

bra/omfattande? Det är även en fråga om lärarnas kompetens. Vad kan NKR göra? De som har 

tillgång till regionala och/eller lokala VO-College kan föra diskussionen där. Men frågan behöver 

säkerligen diskuteras vidare även i NKR framöver.  

 

Länkar 

Socialstyrelsens termbank  

Yrkesintroduktion för personal inom funktionsnedsättning 

Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik 

Nationell utbildning för LSS-handläggare 

DigIT 

 

Senaste nytt från Socialstyrelsen 
– Jeanette Adolfsson ansvarig för uppdraget kring hjälpmedel. Se bilaga 2. 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga1-socialstyrelsenomvalfardsteknologi.pdf
mailto:sara.lundgren@socialstyrelsen.se
http://termbank.socialstyrelsen.se/
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Etik-och-integritet-vid-inforande-av-valfardsteknik/Sidor/default.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder/utbildning-lss-handlaggare
http://stockholmdigit.se/
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga2-forskrivningavhjalpmedel.pdf


 

 

Idag ligger fokus på det stöd som socialstyrelsen tagit fram vad gäller förskrivning av hjälpmedel. 

Socialstyrelsen har bidragit till underlag för den hjälpmedelsutredning som pågår och som ska 

redovisas i maj. NKR får gärna hjälpa till att sprida det här hjälpmedelsstödet.  

 

Länkar: 

Webbutbildning vid förskrivning av hjälpmedel  

Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel 

 

Senaste nytt om AID koder  
– AnnBrith Davidsson. Se bilaga 3.  

 

AID = Arbetsidentifikation. Arbete inom vård- och omsorgsverksamhet har i dagsläget 58 etiketter. 

Frågan om synliggörandet av funktionshinderområdet i AID-kodning är viktigt och bör fortsatt hållas 

levande i regionerna. Vad kan respektive NKR representant göra? Hur håller man frågan levande i sin 

region? AnnBrith fortsätter bevaka frågan om AID koder för NKRs räkning. 

 

Arbetsgrupper 

Nationellt likvärdig Yh-utbildning till Stödpedagog 

– Carin Bergström 

Begäran om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbildning till Stödpedagog är inskickad till 

YH myndigheten. Efter ett väldigt gediget arbete främst av arbetsgruppen I nationella 

Kompetensrådet, men med stor delaktighet av hela NKR och chefer i landet är nu arbetet klart så här 

långt. Den 22 mars skickades begäran om föreskrift in, tillsammans med det innehåll i YH 

utbildningen som arbetats fram i stor delaktighet. Nu är det YH myndigheten som ska granska 

begäran och vi kan bara invänta besked om beviljande eller avslag. Vi hoppas försåts på ett 

beviljande. 

 

Titelenkäten 2017  

– Mathilda Isaksson. Se bilaga 4.  

Resultatet från enkäten med frågor kring gemensamma titlar inom funktionshinderområdet, 

presenteras av arbetsgruppen. 127 olika kommuner har besvarat enkäten, några kommuner har 

svarat flera gånger utifrån olika verksamhetsområden, liksom en del privata aktörer. Råmaterial och 

listor över de som besvarat enkäten kommer att skickas ut till samtliga i NKR. Det är nu alla regioners 

ansvar att analysera vidare hur svarsfrekvensen ser ut i respektive region. Ett underlag som går att 

sprida kommer också att skickas till NKR, för att vidarebefordra till de kommuner som inte besvarat 

enkäten (i den mån det är möjligt). Varje region får även själv sätta ett sista datum för att besvara 

enkäten. Ett nytt resultat presenteras övergripande under hösten, under förutsättning att det 

kommer in fler svar på enkäten. 

 

Nationell beskrivning av titelarbetet  

– Lisbeth Wiklund och Helen Persson. Se bilaga 5.  

 

Lisbeth och Helen bildar den arbetsgrupp som åtagit sig uppgiften att ta fram förslag till nationell 

beskrivning av titelarbetet med fokus på stödpedagog, som kan fungera som inspiration/ stöd för 

andra kommuner. Lilla Edet och Luleå kommun, där Helen och Lisbeth arbetar, står inför revidering 

av kompetensprofilen för stödpedagog. Helen och Lisbeth kommer att ta fram förslag på beskrivning 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=225
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-8-2
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-3-14
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga3-aid.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga4-resultatavtitelenkat.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga5-nationellbeskrivningavtitelarbetet.pdf


 

 

(kompetensprofil) för befattningen stödpedagog, som eventuellt skulle kunna användas av fler 

arbetsgivare. Det blir förstås inte någon styrande profil med hänsyn till kommunernas 

självbestämmande och olika förutsättningar, men en profil som kan tjäna som inspiration och ge en 

ram för befattningen stödpedagog. Frågan kommer att finnas med på NKR framöver och eventuellt 

kan arbetsgruppen komma att utökas med några personer vid något tillfälle i anslutning till NKR 

möten, för att få fler perspektiv på arbetet. 

 

Övriga frågor 
 Lisbeth Wiklund, Norrbotten lyfte frågan om hur NKR finns med och engagerar i regionala 

och lokala VO-College. En viktig fråga, där det i dagsläget ser olika ut. Två representanter i 

NKR (Gotland och Blekinge) har i dagsläget inget regionalt eller lokalt VO-College att 

engagera sig i. På andra håll är NKR representanten i hög grad engagerad, genom att 

exempelvis finnas med i lokal eller regional styrgrupp. På vissa håll är NKR representanten 

adjungerad till regional styrgrupp och på några håll saknas kopplingen än så länge. 

 

Utifrån hur det ser ut i dagsläget är det viktigt att ”göra det som behöver göras” för att både 

synliggöra NKR och kompetensbehovet inom funktionshinderområdet regionalt och lokalt 

och i samband med det bidra med all den kunskap som finns i NKR. Viktigt att NKR och VO-

College hittar samverkan, allt för att undvika dubbelarbete och kunna komplettera varandra.  

 

Lisbeth tog upp VO-College veckan (v.42) som ett utmärkt tillfälle där NKR kan bidra så att 

funktionshinderområdet synliggörs. 

 

 

 

 

5 april 

 

Backspegel från gårdagen 
Frågor som eventuellt hänger i luften? 

 NKR och kopplingen till VO-College och EBP nätverket. Se nästa punkt.  

 

Ulrika Lifvakt (handläggare på avdelningen för vård och omsorg, SKL) som nyligen börjat arbeta på 

SKL och ansvarar för frågor som rör personer med funktionsnedsättning, hälsar på och stannar kvar 

under dagen. Ulrika kommer bland annat att ansvara för EBP nätverket. 

 

På gång i EBP nätverket 
– Maria Holknekt och Maria Ekelöf 

EBP nätverket är nu ett officiellt nätverk under SKL, som har fokus på utvecklingen av evidensbaserad 

praktik inom verksamhetsområdet: Stöd till personer med funktionsnedsättning. Det behövs bryggor 

mellan NKR och EBP, som ska komplettera varandra.  Det gör att höstens möte kommer att 

genomföras med NKR och EBP nätverket gemensamt. NKR är alltid en punkt på EBP-nätverket också. 

 

Länkar: 

Utvärdering av nationell satsning på utveckling av EBP 

 

https://www.vo-college.se/vo-collegeveckan
https://skl.se/download/18.2644e66d1572c650b959604e/1475493786271/Forskningsrapport-funktionshindersatsningen-160929-LG.pdf


 

 

Chefsfrågan – vad bör göras och vem kan göra något? 

– Susanne Rydéhn och Monica Andersson.  

 

2014 skickade arbetsgruppen ut en enkät för att få en bild av hur chefers kompetens ser ut inom 

funktionshinderområdet nationellt. Susanne är med i föreningen FSO, och satt vid den här tiden i 

styrelsen och fick till sig information om den bristande kompetensen kring funktionshinderområdet 

som de socionomstuderande fick med sig i och med att utbildningen blev mer generell. Gun-Britt 

Trydegård, fil. dr i socialt arbete, genomförde en kartläggning socionomutbildningarna och hur det 

såg ut vad gällde funktionsnedsättning, handläggning/dokumentation och ledarskap, som 

redovisades för NKR i mars 2015. Kartläggningen visade att det var spretigt och att ingen utbildning i 

landet var någon annan lik. Områdena äldreomsorg och funktionsnedsättning visade sig generellt 

vara svarta fläckar inom socionomutbildningarna. 2016 skickade FSO en skrivelse till 

utbildningsdepartementet, där man påtalade de brister man sett bland annat inom ledarskap.  

 

På förra kompetensrådsträffen fick NKR i uppdrag att ta något initiativ i frågan, utifrån de olika lokala 

förutsättningarna. Hur har det gått? Ett axplock från diskussionen: 

 Ett sätt att påverka är att gå med i programrådet, men alla släpps inte in.  

 Ska det finnas VFU hos en chef? Då måste det finnas en teoretisk del som kopplas ihop med 
praktiken.  

 Antingen rekryterar vi chefer från PA-program, socionom, beteendevetare, och då måste det 
finnas möjlighet att spetsa mot de delar man saknar, mot det område man arbetar inom. 

  ”Seniorcheferna” ska kunna vara mentorer.  
 Vi utbildar inte för att bli chef, det är internutbildning. Det finns 7,5 p mot ledarskap och 

organisation, så det vi har diskuterat är om man kan lägga någon mer kurs på avancerad nivå 
kring ledarskap och organisation.  

 Vi måste få inte chefer över huvud taget, vilket kan vara socionomer, eller exempelvis 
arbetsterapeuter.  

 Det stå i examensmålen att man ska ha kunskap om ledningen av det sociala arbetet, det är 
inte samma sak som att vara chef. 

 Kontaktgaranti och samverkansföreläsningar, skola och arbetsliv. Har studenten ett arbete 
som kan göras inom kommunerna så kan vi hjälpa till, alla tar ett ansvar.  

 Som arbetsgivare har man ett ansvar att skapa bra introduktionsprogram och mentorskap. 
 Vi skickade ut en enkät om vad man arbetslivet har för behov av chefskompetens, kontra vad 

man har att tillgå just nu.  

 Göteborg gjorde ett specialprogram för socionomer som får lära sig att jobba som 
socialsekreterare.  

 Det finns rektorsutbildningar, hur ser ett sådant program ut? Borde innehålla de delar som 
man även borde ha som chef.  

 Man tog fram en motsvarighet till rektorsprogrammet för chefer, som föll ganska väl ut. 
Svårigheten är att få tid för att studera. Socialstyrelsen tog hand om det, gjorde till sitt och 
skickade ut inom äldreomsorgen.  

 Tog med skrivelsen från FSO till programrådet, vilket resulterade i att ett programråd 
ägnades helt år frågan. 

 Skrivelsen har även skickats till Vision.  
 
Hur går vi vidare? Monica Andersson, Susanne Rydéhn, Carin Bergström, Ulrika Lifvakt (SKL) och 
förhoppningsvis Karin Flyckt (Socialstyrelsen) träffas för att diskutera och lämna över resultatet.  
Carin ansvarar för att försöka få till en träff förhoppningsvis innan sommaren. Mötet kommer att 
genomföras den 9 juni, datumet bokades efter mötet med NKR. 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga6-fsoskrivelsesocionomutbildningarna.pdf


 

 

 

Funktionsnedsättning och missbruk  

Kollegialt lärande kring intellektuella funktionsnedsättningar/kognitiva nedsättningar med 

psykisk ohälsa och riskbruk/missbruk, i Umeå kommun.  
– Jenny Lundström och Helena Sjögren (via länk). Se bilaga 6.  

Kontakt: Jenny Lundström och Helena Sjögren 

  

Pågående forskningsstudie vid Mälardalens Högskola 

– Helene Karlsson Se bilaga 7.  

Helene presenterade det spännande arbetet som startat vid Mälardalens högskola. Denna punkt 

kommer återkomma, förhoppningsvis kan NKR få ta del av det resultatet framöver.  

 

Kartläggning inom Socialtjänsten 

– Susanne Rydéhn 

Frågan om behov av kunskap inom området personer med kognitiva funktionsnedsättningar och 

beroendeproblematik har lyfts till NSK-S (nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom 

socialtjänsten). Därifrån har frågan gått vidare till SBU (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering) som förnärvarande gör en systematisk kartläggning av metoder inom socialtjänsten, 

vilken kunskap som redan finns och vilken kunskap som saknas. Frågeställningen täcks troligtvis in i 

kartläggningen och de återkopplar till Susanne när kartläggningen är klar, för en diskussion om den är 

tillräcklig för att svara upp mot våra behov. Susanne återkommer när hon fått återkopplingen.  

 

Marknadsföring 
– Karin Harbe 

 

Hemsidan 

På NKRs hemsida (vo-college.se/NKR) finns möjlighet att lägga upp information, rapporter 

inbjudningar och omvärldsbevakning. Hemsidan lever under förutsättning att underlag skickas från 

NKR till kansliet. Skicka era spaningar till karin.harbe@vo-college.se 

 

VO-Collegeveckan 

Vecka 42 varje år är det VO-Collegeveckan. Då visar arbetslivet och utbildningarna upp sig 

tillsammans lokalt, regionalt och nationellt, för att på olika sätt visa att vård och omsorg är en 

framtidsbransch. Varje college avgör själva om de vill delta, vilka aktiviteter som ska genomföras och 

antalet dagar de medverkar. Här är det jättebra om NKR finns med för att hjälpa till att synliggöra 

funktionshinderområdet. Allt görs utifrån lokala och regionala förutsättningar. 

 

Barn- och fritidsprogrammet 

Barn och fritidsprogrammet kan ingå i VO-College sedan 2015, men antalet certifierade utbildningar 

hittills är få. I dagsläget finns 2 gymnasieutbildningar och 1 vuxenutbildning med, men vi tar gärna 

hjälp av de representanter I NKR och som även finns med i VO-College att fortsätta lyfta frågan lokal 

och regionalt.  

 

Det finns önskemål från deltagare i NKR att öppna upp för möjligheten att paketera kurser från både 

Vård- och omsorgsprogram och Barn- och fritidsprogram inom vuxenutbildningen, alltså kombinera 

kurser från båda programmen för att uppnå de 1500 poängen så att utbildningen blir anpassad för 

funktionshinderverksamheten. Frågan lyftes av Göteborgs representant vid dagens möte och flera 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga6-funktionsnedsattningochmissbruk.pdf
mailto:jenny.lundstrom@umea.se
mailto:helena.sjogren@umea.se
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga7-ungamedkomplexabehov.pdf
https://www.vo-college.se/NKR
mailto:karin.harbe@vo-college.se
https://www.vo-college.se/vo-collegeveckan


 

 

andra representanter höll med om att det vore bra. VO-College kansli tar med sig synpunkten och 

NKR uppmanades att ta upp frågan i VO-College regionalt och lokalt. 
.  

Konferenser 

 Studiedag - Den 30 november anordnar VO-College en studiedag för skolledare, lärare och 

studie- och yrkesvägledare på Campus Konradsberg i Stockholm. Under dagen kommer det 

finnas möjlighet för både gemensamma föreläsningar och valbara seminarium. Inbjudan 

kommer inom kort. 

 Rikskonferens 2017 – Den 29 november är det åter igen dags för VO-College årliga 

rikskonferens där arbetslivet och skolan medverkar tillsammans. Programmet utvecklas 

vidare under våren och sommaren, men det går att anmäla sig redan nu. Läs mer här!  

 

Fyrbodals arbete med välfärdsteknik  
– Mathilda Isaksson. Se bilaga 8.  

Två intensiva dagar avslutades med en intressant presentation av Fyrbodals arbete med 

välfärdsteknik. 

 

Frågor att ta med sig inför framtiden 
 SIS - Kvalitetssäkring inom LSS, vad innebär det och hur kan NKR bidra? 

 Välfärdsteknik - Vad behöver personalen för kompetens? 

 Kompetens när det gäller personer med funktionsnedsättning och åldrande med 

demenssjukdomar. 

 Titlar - Nytt resultat utifrån fler enkätsvar, samt nationell beskrivning av titelarbete.  

 

Avslutning  
Tack för idag! Som vanligt väldigt engagerade representanter och många viktiga frågor som 

diskuterats under dagarna. Nästa kompetensrådsmöte blir den 26 oktober 2017, då gemensamt med 

EBP nätverket. Inbjudan kommer framöver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan: Carin Bergström och Karin Harbe 

https://www.vo-college.se/node/11670
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga8-valfardsteknikfyrbodal.pdf

