
 
 

 

Minnesanteckningar  

Kompetensrådsträff med deltagare i NKR 
 

13 mars 2018 

 

Välkomna!  
- Carin Bergström, VO-College kansli.  

Välkomna hit! Carin presenterade programmet för dagarna och annat praktiskt. Presentationsrunda av deltagarna 

genomfördes. Med på mötet första dagen var en ”nygammal” representant från Göteborg, Marie Tibell., samt 

någon ersättare för ordinarie representant. Ytterligare några hade förhinder att medverka nu vid vårens NKR. Vård- 

och omsorgscollege är värdorganisation för NKR sedan 2014, och det är viktigt att NKR (där det är möjligt) krokar 

arm med VO-College även regionalt, vilket många gör.  

 

Deltagarna fick möjlighet i samband med anmälan att ange frågeställningar som de önskar diskutera nu eller i 

framtiden. Vissa frågor diskuterades under de här dagarna och andra har vi anledning att återkomma till framöver 

på något sätt. Ytterligare andra är ”NKR frågor” som finns med på olika sätt på de flesta möten med NKR. 

Följande är några av de frågeställningar som lyftes: 

 

• SKL:s positionspapper: Funktionshinder och delaktighet - hur kan vi använda detta som stöd i vårt 

utvecklingsarbete?   

• Hur använda SoS kunskapsstöd "Vägar till ökad delaktighet" - tips, idéer!   

• Erfarenheter kring lågaffektivt bemötande och studio 3. Hur har man lagt upp arbetet för 

kompetensutveckling? Team? Utbildare?  

 

Två frågor som tagits upp i samband med anmälan var: 

• Räddningstjänsten tolkning av hur LSS-bostäder skall brandsäkerhets klassificeras "hotar" mycket stora 

delar av servicebostäderna och därmed brukares möjlighet att bo som andra.  

Den frågan tog Inga-Lill Hafström på sig att kontakta Socialstyrelsen och diskutera med dem. Resultatet av 

mejldialogen med Socialstyrelsen blir intressant att följa via mejl i nätverket eller vid höstens möte.   

 

• Vad innebär den statliga habiliteringsersättningen för kommunerna - risken för ökad inlåsningseffekt?   

Den frågan diskuterades både under punkten ”senaste nytt från Socialstyrelsen och ”senaste nytt från SKL” 

 

VO-College 10 år!  

I år fyller VO-College 10 år, både som koncept och att det första regionala VO-Colleget bildades. Det kommer att 

firas bland annat med en jubileumsskrift och en jubileumskonferens i november/december. Även ESF-projektet 

Carpe, som initierade NKR 2010, startade 2008 med det som i den programperioden kallades mobiliseringsfas. 

 

 



 

Lägesrapport YH Stödpedagog 

Efter ett väldigt gediget arbete främst av arbetsgruppen för YH, men med stor delaktighet av hela NKR och chefer i 

landet skickades begäran om föreskrift för nationellt likvärdig YH-utbildning till Stödpedagog in till YH-myndigheten 

den 22 mars 2017. Inget beslut har ännu meddelats. Uppmuntra utbildare i samverkan med arbetslivet att fortsätta 

ansöka om att bedriva YH-utbildning inom området stöd till personer med funktionsnedsättning för att visa att 

behovet finns. Carin hör av sig till deltagarna i NKR så snart hon får mer information från YH-Myndigheten.  

 

Senaste nytt från Socialstyrelsen 
- Carina Wiström Bergstock och Ann-Kristin Sandebjer, Socialstyrelsen. Se bifogad: Bilaga 1. 

Den nationella konferen ”Funktionshinder i tiden” anordnas den 8 och 9 november 2018. På ”Kunskapsguiden” 

finns metodstöd för att stödja vuxna personers vilja, se här. Socialstyrelsen följer LSS- utredningens arbete och har 

lämnat förslag till utredaren om ny insats; boendestöd inom LSS.  

 

Prenumerera på socialstyrelsens nyhetsbrev.  

 

Nationella kompetenskrav för yrket undersköterskor 

Uppdraget 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att till den 1 december 2018 ta fram förslag på nationella 

kompetenskrav för yrket undersköterskor och beskriva de författningsändringar som krävs för att fastställa kraven i 

en föreskrift. Uppdraget utgör en del av den statliga utredningen SOU 2017:103 som handlar om att reglera yrket 

undersköterska. Det finns också samband med Skolverkets uppdrag att föreslå justeringar i programstruktur och 

examensmål för vård- och omsorgsprogrammet och de författningsändringar som krävs med anledning av 

införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som inom kommunal vuxenutbildning.  

Socialstyrelsens uppdrag utgår från undersköterskor (oavsett titel) inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården 

oavsett huvudman. Kompetenskraven ska beskriva den reella kompetens som krävs för att klara av arbetet som 

undersköterska (oavsett titel) inom vård och omsorg.  

 

Frågor till nätverket 

De som arbetar med uppdraget önskar få ta del av NKR:s syn på det framtida behovet av kompetens hos 

undersköterskor (oavsett titel). Med kompetens avses den kunskap, färdigheter och förhållningssätt som behövs 

för att utföra arbetet.  

1. Finns det grundläggande gemensamma kompetenserna? Om ja vilka? Om nej varför? 

2. Hur ser ni på det framtida behovet av kompetens?  

3. Vilka kompetenser ser ni som särskilt viktiga? 

  

Skicka era synpunkter till Ann-Kristin Granberg: ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se  

 

Chefers kompetens 

Susanne skickar med frågan till Socialstyrelsen om att sätta fokus på chefers kompetens. Hon har skrivit en artikel i 

tidskriften Intra, riktat till Socialstyrelsen, IVO och Socialdepartementet. Läs den här.   

 

 

 

 

 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/socialstyrelsen.pdf
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/stodja-vuxna-personers-vilja/Sidor/default.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev
mailto:ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/artikelintra-chefernaskompetens.pdf


 

 Sammanslagning av pedagogiska och sociala inriktningen Barn- och fritidsprogrammet  
- Lotta Asp (som arbetar med uppdraget), Skolverket. Se bifogad: Bilaga 2.  

 

Lotta presenterade uppdraget som handlar om en sammanslagning av pedagogiska och sociala inriktningen på 

Barn- och fritidsprogrammet. Då inga beslut är fattade fanns dessvärre inget förslag i ”skarpt läge” att presentera 

vid dagens möte. Lotta resonerade dock kring uppdraget och de möjligheter som finns. 

 

Information från föreningen Vård- och omsorgscollege 
- Zenita Cider, VD VO-College kansli. Se bifogad: Bilaga 3.  

NKR är en del under VO-College paraply. Frågorna som VO-College kan arbeta med är sådant som parterna i 

föreningen VO-College är överens om. NKR är en viktig grupp att ha med i de frågor som VO-College arbetar med. 

 

Då det pågår olika utredningar med koppling till kompetens inom vård och omsorg, gjorde Zenita en 

sammanfattning över de olika uppdragen/utredningen och beskrev hur de hänger ihop. 

 

Avsiktsförklaringen mellan SKL och Kommunal gällande vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska  

Som en följd av den avsiktsförklaring som träffats mellan SKL och Kommunal om kompetenshöjning i äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård har föreningen VO-College godkänt en utbildning till vårdbiträde som omfattar 800 

gymnasiepoäng från Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnen. Läs mer här.  

 

Axplock från diskussionen: 

• Vårdbiträdesutbildningen är ett steg på vägen mot en fullständig vård- och omsorgsutbildning på gymnasial 

nivå  

•  Ingår det apl i vårdbiträdesutbildningen? Ja, 6–8 veckor.  

• Riktar sig utbildningen till Äldreomsorgen främst? Nej, enligt kursinnehållet (se bilaga 3) så är det en 

grundläggande utbildning som fungerar för funktionshinderverksamhet också (hälsopedagogik, psykologi, 

specialpedagogik mm).  

 

Reglering av yrket undersköterska 

Läs mer här. En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte 

att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.  

 

• En arbetsgrupp har bildats inom SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor med representation även från NKR 

för att ta fram en reaktion till utredningen om reglering av undersköterskeyrket. Malin Makboul och Maria 

Holknekt från NKR är med i arbetsgruppen och fick i uppdrag att ta med frågan om det finns fler 

intresserade från NRK:s nätverk. Lisbeth Sjödén anmälde sitt intresse för att ingå i arbetsgruppen. Malin tar 

på sig att vara ”bryggan” mellan nätverken i syfte att få ihop arbetsgruppen 

 

Socialstyrelsens uppdrag 

Nationella kompetenskrav för yrket undersköterskor 

Socialstyrelsen uppdrag presenterades tidigare under eftermiddagen. Socialstyrelsen uppdrag ska redovisas till 

Socialdepartementet senast den 1 december 2018. 

 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/skolverket.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/infofrankansliet.pdf
https://www.vo-college.se/nyhet/2017/05/31/vardbitradesutbildning
http://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/55013881c1c84066ba8c44797c035a39/reglering-av-yrket-underskoterska-dir2017_103.pdf


 

Skolverkets uppdrag 

Skolverket ska föreslå justeringar i programstruktur och examensmål för Vård- och omsorgsprogrammet samt ta 

fram förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen 

inom såväl gymnasieskolan som inom vuxenutbildningen. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet 

senast den 30 november 2018. 

 

Dialogforum och erfarenhetsutbyte 
Dagen avslutades med diskussioner i grupper utifrån de frågor som Socialstyrelsen vill ha NKR:s syn på: 

Det framtida behovet av kompetens hos undersköterskor (oavsett titel). Med kompetens avses den kunskap, 

färdigheter och förhållningssätt som behövs för att utföra arbetet.  

1. Finns det grundläggande gemensamma kompetenserna? Om ja vilka? Om nej varför? 

2. Hur ser ni på det framtida behovet av kompetens?  

3. Vilka kompetenser ser ni som särskilt viktiga? 

 

Se resultat från diskussionen här! 

 

Efter dagens möte blev det mingel i VO-College lokaler. AnnBrith Davidsson bjöd på champagne för att fira de nya 

AID-koderna, ett löfte hon gav för flera år sedan.  

 

 

14 mars 

 

Välkomna! 
Carin presenterar dagens program.  

 

Backspegel: SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor 

- Carin Bergström, VO-College kansli. 

Backspegel från höstens möte med SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor. Se minnesanteckningarna här.  

Följande text är hämtad från minnesanteckningarna  

 

Följande synliggjordes bland annat:  

• I SKL:s nätverk är EBP och verksamhetsutveckling i fokus.  

• I NKR är det mer fokus på kompetensförsörjningsfrågor och utvecklingsmöjligheter/vidareutbildning för 

medarbetare och chefer.  

• Båda arbetar för att synliggöra området stöd till personer med funktionsnedsättning. 

• Det behöver tydliggöras syfte med de olika nätverken (NKR och SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor), 

diskussionen behöver göras både inom NKR och SKL.  

• Förslag att 1g/år ha gemensamt möte eller halvdag. Tänk på samordning. 

• Gemensams arbetsgrupper om frågan berör båda nätverken 

• Undersköterskelegitimation – vikten av att visa funk där. Vad får det för konsekvenser för titelarbetet? 

• Marknadsföring- hur får unga syn på området?  

• Utbildningsfrågor är gemensamt - men lite mer NKR. 

• Det finns plats och nytta för båda nätverken! 

• Gemensam fråga: Spaning framåt, utveckling, rigga för framtid, digitalisering och kompetens inom 

digitalisering. 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/grundlaggandegemensammakompetenser-nkr.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/minnesantekcningar-nkrochsklnatverk20171026.pdf


 

 

Fortsatt arbete, som kompletterar SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor 

Hur jobbar vi tillsammans för att förstärka respektive nätverk nationellt? 

Ulrika Lifvakt och Carin Bergström träffas med jämna mellanrum för erfarenhetsutbyte. Bland annat planeras 

höstens möte med de båda nätverken genomföras gemensamt, i alla fall en halvdag gemensamt. Ett annat resultat 

är den nyligen beskrivna arbetsgruppen med representanter från båda nätverken. 

  

Har deltagare i NKR haft fortsatt kontakt med SKL:s representanter? 

Kort runda. Axplock: 

• Kronoberg – Efter höstens möte har representanter från de båda nätverken och regional samordnare i VO-

College träffats och diskuterat hur man kan jobba gemensamt i olika frågor.  

• Skåne har träffat VO-College och representant från SKL:s nätverk.  

• Fyrbodal samarbetar med regelbundna träffar sedan tidigare.  

• Kalmar har kontinuerlig kontakt med landstingets funktionshinderstrateg, så att de jobbar i samma riktning 

och kompletterar varandra. Har bland annat samverkat i ansökan om Stödpedagog-utb. i Oskarshamn b.la.  

 

Syfte med NKR 
Nuvarande viljeinriktning formulerades vid det första mötet med NKR i september 2010: 

"Kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan vill utveckla och påverka kompetensfrågan på den 

nationella nivån".  Är den formuleringen fortfarande aktuell? Går den att göra tydligare? Finns det förslag på något 

tillägg i syftet?   

 

Efter en dialog i grupper samlades resultatet av dialogen in. Carin sammanställer resultaten och kommer att skicka 

ut förslag på syfte mm via mejl framöver. 

 

Senaste nytt från SKL 

- Ulrika Lifvakt, SKL. Se bifogad: Bilaga 4 

 

AID-koder 

Den 28:e februari blev det klart med nya AID-koder inom bland annat funktionshinderområdet. Läs mer. Det togs 

även upp på senaste vård- och omsorgsnytt.  

 

Positionspapper: Funktionshinder och delaktighet 

Läs mer här. Susanne Rydén berättade att de i Örebro län ska ha en konferens med workshops kring 

positionspapperet. På förmiddagen kommer fyra personer från SKL att föredra och på eftermiddagen kommer det 

vara fyra olika workshops för fördjupning i områdena: Folkhälsa och jämlik hälsa, Arbete och egen försörjning, 

Utbildning och livslångt lärande och LSS insatser. 

 

Spridningsgrupp 

SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor bildar en spridningsgrupp som i första hand ska vara behjälplig med 

spridning av information ut i de egna leden och ska tillsammans med socialstyrelsen ska samla in kunskaper och 

sprida sina nyheter. 

 

Personer som representerar i båda nätverken (SKL:s och NKR), kan uppleva ett ansvar att sprida information vidare 

till NKR. Hur görs det på bästa sätt, strategiskt och systematiskt? Grundtanken måste vara att respektive 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/skl.pdf
https://skl.se/download/18.7ec0e546161c2e008e08b35c/1519828558103/18bil036%20Partsgemensamt%20f%C3%B6ljebrev%20reviderad%20AID.pdf
https://playskl.solidtango.com/video/vard-och-omsorgsnytt-27-feb-15-50-16-47
https://skl.se/download/18.17d7ef9515fb52994e88f0fc/1510914200490/SKL-16-01194-Positionspapper-Funktionshinder.pdf


 

representant hittar sina egna regionala strategier för vidarekommunikation. Att exempelvis ha regionala 

avstämningsmöten med representanter från båda nätverken kan vara ett utmärkt sätt att dela information.  

 

Länsstyrelsens uppdrag att implementera den nya funktionshinderpolitiken. 

Susanne Rydén tar upp frågan om Länsstyrelsens regeringsuppdrag om att implementera den nya 

funktionshinderpolitiken, där även Myndigheten för delaktighet (MFD) och SKL har involverats. Axel Ingvarsson på 

MFD ska samordna arbetet, men uppdraget är otydligt än så länge. Om mer information når Ulrika så stämmer hon 

av det med Carin för spridning till NKR.  

 

Habiliteringsersättning 

Vad innebär den statliga habiliteringsersättningen för kommunerna?   

 

Tankar/Diskussion från NKR: 

• Olika ersättning, från 30–90 kronor per dag bara i NKR-gruppen. Lika mycket medel till alla kommuner 

oavsett vart de ligger idag skapar stora klyftor.  

• Vid sittande bord så har det gått ut en enkät från regeringskansliet, 5 frågor om habiliteringsersättning.  

• Inlåsningseffekt.  

• Inte blanda ihop lön med ersättning, definition av arbete? 

 

Fokus Yrkesutbildning VO – nationellt ESF- finansierat projekt 

- Carin, VO-College kansli. Se bifogad: Bilaga 5.  

Föreningen Vård- och omsorgscollege har beviljats ett ESF-projekt i utlysningen ”Effektivare strukturer för en bättre 

yrkesutbildning”. Hela VO-College organisation, bestående av 22 regionala college, kommer på olika sätt att delta 

aktivt i projektet. Både regionala och lokala VO-College är mottagare av resultaten. Det övergripande målet är att 

projektet ska stärka och utveckla yrkesutbildningen inom vård och omsorg. Bland annat så kommer 

handledarutbildningen kommer att uppdateras utifrån ett normkritiskt perspektiv. Under våren 2018 (fram till 8 

juni) kommer ”regionala dialoger” att genomföras utifrån regionala förutsättningar, som innehåller frågeställningar 

kopplade till projektet. NKR uppmuntras att bidra gärna med inspel på det sätt som är möjligt.  

 

Axplock från diskussion: 

• Framför allt med koppling till handledning men även arbetplatslärande:  

 Autism och asbergerförbundets e-utbildning - kunna göra den i grupp? Mia Grauers har processlett 

en grupp med medarbetare från Stockholms län som har skapat reflektionsfrågor till e-

autismutbildningens olika avsnitt. Frågorna är nu ute och testas i olika verksamheter. Tanken är 

sedan att frågorna ska finnas i utbildningen och även gå att hämta på Forum Carpes hemsida. 

Positiv respons på frågorna. Arbetet är förankrat med Mats Jansson på Autism och 

Aspergerförbundet. Mia återkommer när mer info finns. 

 I Karlstad tittar man på parhandledning.  

 Problematiskt med grupphandledning när arbetet är i hemmiljö, kan inte vara stora grupper. 

 Behöver inte vara två personer som går samtidigt, kan vara samverkan mellan avdelningar, 

reflektionsgrupper osv.  

 

• Män/pojkar inom vård- och omsorgsverksamhet har ofta andra förväntningar på sig (lägre ur vissa 

perspektiv, högre ur andra) både från chefen, kollegor och brukare.  

 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga1-fokusyreksutbildningvo.pdf
http://www.autism.se/om_eautism


 

Kvalitetssäkring inom LSS – senaste nytt  

 - Malin Makboul och Mia Grauers, Fokus Carpe. Se bifogad: Bilaga 6.  
Tyresö kommun besöker Carpes styrgruppsmöte den 22 mars för att berätta mer om vad det innebär att tillämpa 

standardiseringen. NKR skulle kunna agera referens när det blir remiss för LSS-sektorn.  

  

Axplock från diskussion: 

• Risk att man som chef drunknar i alla verktyg/modeller? 

• Utmaningen är att rama in det som behöver ramas in, och inte försöka rama in det som inte är 

inramningsbart. Vilka områden KAN standardiseras? 

 

Arbetsgrupper och fortsatt arbete 

Reaktion mot utredningen av USK (kopplat till SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor)  

Malin Makboul och Maria Holknekt från NKR. Lisbeth Sjödén och Eva Hulth anmäler sitt intresse i mån av tid.  

 

Nationell beskrivning av titelarbetet 

2016 tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta för en nationell beskrivning av titlarna stödassistent och stötpedagog, 

där det bara är en representant kvar i gruppen sedan Lisbeth Wiklund lämnat sitt uppdrag i NKR. Carin har efter 

mötet med NKR kontaktat Helen Persson som också har ingått i arbetsgruppen och berättat om planen på en 

undersida på NKRs hemsida. Helen tyckte det var en bra lösning och därmed läggs arbetsgruppen ner. 

 

Ett förslag för att ta arbetet vidare är att skapa en undersida till NKR:s hemsida med fokus på titelarbetet. Där kan 

det samlas material och information från regionalt/lokalt arbete via deltagarna i NKR utifrån vad som finns att tillgå. 

Utgå från detta:  

• Bifogade dokument 

• Eventuell kommentar: ”Vi har gjort såhär…. Därför att…” 

• Kontaktuppgifter för mer information.  

• Skickas till karin.harbe@vo-college.se  

 

Karin kommer att göra en mall för underlätta som kommer att skickas ut till deltagarna i NKR. Men det går bra att 

skicka ovan info även innan/utanför mall.  

 

Fortsatt arbete  
Många frågor vid det här kompetensrådsmötet har handlat om kompetens kopplat till olika pågående statliga 

utredningar och uppdrag. Det gäller att ”påverka det som påverkas går”. Behovet av kompetens inom området stöd 

till personer med funktionsnedsättning behöver synas i VO-College lokala och regionala arbete. Den 18 april har 

VO-College en konferens med regionala samordnare och ordföranden och under den dagen kommer utredaren av 

reglering av USK-yrket att medverka. Ett sätt att få svar på eventuella frågor och kanske påverka, är att ta kontakt 

med respektive regionala samordnare och/ eller ordförande för att kanske kunna skicka med någon fråga.  

Ett annat sätt att påverka är att på det sätt som är möjligt, besvara de frågor som Socialstyrelsen skickat till NKR 

(kom via mejl direkt efter mötet). 

 

Tack till Susanne Rydéhn för den här tiden i kompetensrådet, och lycka till i framtiden!  

 

 

 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/standardiseringlssmars20181.pdf
mailto:karin.harbe@vo-college.se


 

Nästa möte 
Planen är att nästa möte är (delvis) gemensamt med SKLs nätverk. Det är den 18 oktober 2018. Inbjudan 

kommer längre fram. Om det rör sig om en heldag eller en ”lunch till lunch” är inte helt bestämt. 

 

 

Tack för idag!  


