
 

Minnesanteckningar Kompetensrådsträff med 

deltagare i NKR 

12 och 13 mars 2019 
 

12 mars 2019 
Den 12 mars kl. 13.00–18.00 träffades nätverket NKR och därefter var det gemensamt kvällsmingel 

med buffé, för de som valt att delta. Att ha vårens NKR som ”lunch – lunch med efterföljande mingel 

och buffé var något som startade när NKR var en del i ESF-projektet Carpe.  Under hösten träffas NKR 

under en heldag och sedan 2016 arrangeras det, när det är lämpligt, även gemensam träff med SKL:s 

nätverk för funktionshinderfrågor. Det kan vara dags att följa upp om mötesstrukturen ska se likadan 

ut framöver. En sådan enkel uppföljning via en kort enkät kommer att göras längre fram i vår.  

 

Här följer övergripande anteckningar från kompetensrådsträffen samt länkar till de presentationer 

som visades.  

Inledning 

Dagen inleddes med att programmet för dagarna presenterades och fortsatte sedan med en 

presentationsrunda. Därefter ägnades en kort stund till diskussion om den, nu äntligen, nationellt 

likvärdiga innehållet i Yh utbildning till Stödpedagog.  Synpunkterna var att det är bra att det äntligen 

finns ett beslut och att vissa saker i innehållet har blivit bättre och andra kanske ”tappats bort” efter 

den extern remiss som Yh myndigheten genomfört. Vi konstaterade att de ledningsgrupper som 

kommer att finnas till varje beviljad utbildning till Stödpedagog är oerhört viktig.  

Vi är med! 

Eftermiddagen fortsatte med att Pia Käcker, projektledare för ”Vi är med!” presenterade projektet. 

Vi är med handlar om utveckling av en modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna 

personer med flerfunktionsnedsättning. Länk till presentationen  

Fika och nätverkande 

 

Senaste nytt från Socialstyrelsen 

Ann-Kristin Sandebjer och Carina Wiström-Bergstock, Socialstyrelsen presenterade och diskuterade 

med NKR utifrån rubriken ”senaste nytt”. Länk till presentationen 

 

info från VO-College  

Vid förra vårens möte med NKR presenterades ett förslag till sammanslagning inriktningar Barn- och 

fritidsprogrammet.  Förslaget utgår från den tidigare Gymnasieutredningen och handlar om att slå 

ihop pedagogiska inriktningen och Sociala inriktningen. En viktig kurs för funktionshinderområdets 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/presentation1viarmedpiakacker12mars2019.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/presentation2nkr12marssocialstyrelsen.pdf


 

del är Specialpedagogik (1 och 2). En kurs som har funnits med i både Barn- och fritidsprogrammet 

och Vård- och omsorgsprogrammet sedan GY- 11. 

Under höstens NKR där halva dagen genomfördes tillsammans med SKL:s nätverk för 

funktionshinderfrågor, presenterade Eva Ekstedt Salzman delar av det regeringsuppdrag som 

Skolverket haft (redovisat till regeringen november 2018). I det förslaget finns en kurs 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning. Se presentationen 

 

Efter mötet skickades en kort enkät ut till NKR, där utgångspunkten var att utifrån sin kunskap/ 

uppfattning svara på ett par frågor som exempelvis: Ser du några fördelar med att det är olika kurser 

i BF och VO?  Enkäten skickades ut via mejl den 18 mars, med en svarstid tom den 26 april 2019. 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=f2095551f682 

Därefter kommer Carin och Zenita Cider sedan återkoppla de sammanlagda svaren till Skolverket via 

de nationella programråden. Sen vet vi inte vad som händer, men vi kan förmedla era 

synpunkter.  Det är ju ni och era kollegor i verksamheterna i landet som ska rekrytera medarbetare 

med rätt kompetens. 

Dialog och erfarenhetsutbyte  

Resten av eftermiddagen ägnades åt dialog och erfarenhetsutbyte kring olika aktuella frågor. Bland 

annat diskuterades frågor om Välfärdsteknik och ”Stödassistentutbildning”, med mera… 

 

Därefter avslutades den gemensamma delen av dagen och de som anmält sig till mingelbuffen 

fortsatte ner till VO-College kansli där Zenita Cider, vår VD och Ann Gripenlöf som också jobbar på 

kansliet, dukat upp. 

 

13 mars 2019 
Den 13 mars kl. 08.30 – 12.30 var NKR inbjudna till SBU – Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering. Susanna Larsson Tholen höll i största delen av förmiddagen tillsammans med två chefer 

från SBU. Dagen hade fokus på forskning inom området. Mer om SBU finns här: 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/socialtjanst/ 

 

Frågor från gårdagen och/ eller nya frågor 

Första timmen ägnades dock åt ”egna” NKR frågor enligt följande: 

En kort backspegel till gårdagens avslutande diskussioner gjordes och några saker lyftes.  

Stödassistentutbildningen: 

Det är en fråga som på olika sätt lyfts tidigare i NKR och det handlar om möjligheten att inom 

vuxenutbildningen paketera kurser från både BF och VO programmet. Möjligheten finns förstås, men 

det är inte möjligt att certifiera den varianten i VO-College. 

Det som lyftes i den gemensamma delen här var att frågan hade diskuterats under gårdagen, men att 

det finns både för- och nackdelar med det. Detta utifrån det rådande rekryteringsläget, då det är 

svårt (oftast) att rekrytera. Skulle det kunna bli ännu svårare med en ”smalare” utbildning?  

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/presentation3bfnuochforslag.pdf
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=f2095551f682
https://www.sbu.se/sv/publikationer/socialtjanst/


 

Välfärdsteknik: 

Vid tidigare NKR har Matilda (Fyrbodal) presenterat ett utvecklingsarbete i deras region. Nu finns en 

rapport att ladda ner https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/03/rapport-digitalisering-

valfardsteknik-och-ikt.pdf 

 

Fakturering NKR,  

Under april månad sänder kansliet ut fakturor för serviceavgiften och vill ha in aktuella 

fakturaadresser från samtliga regionala VO-College. Mejlas till Olga Orrit senast den 29 mars. 

Samtidigt vill vi informera att kansliet bytt ekonomisystem och bank. Numer används Fortnox för all 

fakturahantering och bokföring och föreningens bank är Swedbank istället för Nordea. I och med det 

har vi bytt fakturaadress och har numera följande elektroniska fakturaadress 

inbox.lev.835858@arkivplats.se Fler uppgifter om fakturering finns på hemsidan.  

 

Kontakt vid fakturafrågor olga.orrit@vo-college.se  

Validex  

Ann-Helen presenterar Gävleborgs projekt Validex. Utveckling av branschvalideringsmodell för 

yrkesrollen personlig assistent, som finansieras med medel från Tillväxtverket. 

Länk till presentationen  

SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor  

Några representanter i NKR är även med i SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor. Bland annat Malin 

Makboul, Forum Carpe (Stockholms län) och Inga-Lill Hafström, Jönköpings län som berättade om 

senaste nytt. Inga-Lill berättade också om MISU - Modell för individanpassad systematisk uppföljning. 

Detta väckte stort intresse och mer info hittar du via länkarna nedan: 

http://www.misulabs.se/#aboutmisu 

https://utveckling.rjl.se/vad-pagar/modell-for-individanpassad-systematisk-uppfoljning-misu/ 

Fika och nätverkande 

 

Tema forskning 

Dagens tema hade fokus på forskning inom området och Susanna Larsson Tholen Projektledare, Fil 

dr, sakkunnig i området funktionstillstånd/-hinder, höll i resten av dagen. Susanna varvade 

presentationer med dialog med NKR. 

Susannas presentation finns här: Länk till presentationen 

 

Dessutom medverkade två chefer vid SBU och presenterade verksamheten. 

Länk till deras presentationer finns här:  

Länk till presentationen 

Länk till presentationen 

Stort tack till Susanna och övriga på SBU för en välordnad förmiddag som gav mycket kunskap. 

 

 

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/03/rapport-digitalisering-valfardsteknik-och-ikt.pdf
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/03/rapport-digitalisering-valfardsteknik-och-ikt.pdf
mailto:inbox.lev.835858@arkivplats.se
https://www.vo-college.se/kansli
mailto:olga.orrit@vo-college.se
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/presentation4projektvalidxmars2019.pdf
http://www.misulabs.se/#aboutmisu
https://utveckling.rjl.se/vad-pagar/modell-for-individanpassad-systematisk-uppfoljning-misu/
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/presentation6sbu-presentation190313slt.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/presentation6sbu-presentation190313slt.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/presentation7sbuk190313.pdf


 

 

Övriga frågor 

Forskning om missbruk 

Vid tidigare NKR har Helene (Västerås) berättat om ett projekt om missbruk och 

funktionsnedsättning, vid Mälardalens högskola. Nu efter mötet har Helene meddelat följande: 

Projektet är avslutat och forskarna håller på med slutrapporten, jag är för tillfället något osäker på 

när den beräknas bli klar, men troligen innan sommaren. 

 På denna länk kommer man till hemsidan för Mälardalens högskola, MdH, och kommunernas och 

regionens samarbete med högskolan, som kallas MKHV. 

Där ligger det även en artikel som har presenterats om arbetssätt för att stödja denna målgrupp. 

 https://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/mkhv/fou-inom-mkhv/unga-med-

komplexa-behov-1.90891?l=sv_SE 

 När slutrapporten blir klar återkommer jag!  

Länktips: 

Dessutom finns här länktips från Peter (Gotland) 

”Här kommer en länk till vår hemsida:  https://gotland.se/socialomsorg  men några bra (tycker jag) 

filmer om att arbeta inom socialtjänsten.” 

Avslutning 

Innan vi skiljdes för dagen återstod några frågor. Bland annat datum för höstens träff, som blir den 5 

november 2019. En kort enkät kommer att skickas ut längre fram i vår inför planering för 2020.  

Väl mött igen den 5 november 2019. 

 

Vid tangenterna: 

Carin Bergström 

https://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/mkhv/fou-inom-mkhv/unga-med-komplexa-behov-1.90891?l=sv_SE
https://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/mkhv/fou-inom-mkhv/unga-med-komplexa-behov-1.90891?l=sv_SE
https://gotland.se/socialomsorg

