
 

Minnesanteckningar 
Kompetensrådsmöte med deltagare i NKR 
2015-10-21 

 

Tillbakablick 
Se bifogad presentation nr 1. 

Nationella kompetensrådet Bildades 2010 inom projekt CARPE.  

Redan på det första mötet 2010 gjordes kopplingar till Vård- och omsorgscollege och behovet av att 

samverka, något som nu är konkret.  

2010 sades det även att det krävs en nationell utbildning inom funktionshinderområdet på 

eftergymnasial nivå. VO-College fortsätter arbetet utifrån NKRs arbete om nationella utbildningar för 

andra områden inom vård och omsorg. 

 

Ett verkställande utskott (VU) fanns från början som en arbetsgrupp tillgänglig mellan 

kompetensrådsträffarna.  Det var innan de olika arbetsgrupperna inom NKR startades. Ett förslag är 

att behålla VU, men hitta andra arbetsformer än att träffas fysiskt. Telefon- och mejlkonversation kan 

fungera när det gäller att planera innehåll i Kompetensrådets möten osv. Carin tar kontakt med VU 

inför planeringen av vårens möte. VU består av: Carin Bergström, Lisbeth Wiklund, Ann-Helen 

Dahlqvist, Gunilla Landman, Irene Hansson.  

 

BF i VO-College 
Det fanns en önskan 2010 om att Barn- och fritidsprogrammet skulle ingå i VO-College, vilket det nu 

gör med den sociala inriktningen och yrkesutgång inom funktionshinderområdet. Det finns väldigt få 

utbildningar med den inriktningen. VO-College har certifierat samverkan med en utbildningsaktör för 

Barn- och fritidsprogrammet, men utbildningen har inte kommit igång på grund av för få sökande. Vi 

behöver hjälpas åt att lyfta Barn- och fritidsprogrammet som en attraktiv utbildning med många 

möjligheter.  

 

Mer information: 

https://www.vo-college.se/nyhet/2015/10/13/tva-gymnasieprogram-arbete-i-vard-och-omsorg  

 

ESF-ansökan 
Se bifogad presentation nr 1 (samma som ovan). 

Ansökan om ett nationellt förberedandeprojekt inom ESF är inskickat från VO-College, som nu väntar 

på besked om godkännande. Projektstart den 1 december 2015 och sju månades framåt. En 

utmaningarna i ansökan beskrevs lite mer ingående vid dagens möte. Det handlar om: 

”Med utgångspunkt i Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg (Gysär-13) )se om och i så 

fall hur programmet skulle kunna ingå i VO-College struktur. ”  

Carin frågade NKR om möjligheten att på några platser i landet ordna en fokusgrupp eller liknande 

med elever som går Barn- och fritidsprogrammet. Frågor för fokusgruppen skulle i så fall handla om 

de studerandes tankar om sina APL platser och vad de skulle vilja arbeta med i framtiden. Carin 

https://www.vo-college.se/nyhet/2015/10/13/tva-gymnasieprogram-arbete-i-vard-och-omsorg


återkommer med frågan via mejl när vi vet om ansökan blir beviljad. Flera representanter tog upp 

pågående arbete där elever från Gymnasiesärskolan alternativt Särvux har någon form av anställning 

i kommunerna. Exempelvis Gävle, Karlstad och Norrköping. 

AID-koder 
Frågan om AID koder har funnits med länge på NKRs möten. Nu pågår en översyn och ett 

förändringsarbete av AID. SKL s avdelning för arbetsgivarpolitik skickar ut ett dokument som heter 

”Arbetsgivarnytt”. I nr 19/15 finns mer information om den pågående översynen. Ett tips är att 

kontakta era personalchefer, som bör vara de som får informationen från SKL.  

 

Nästa kompetensrådsträff 
5-6 april 2016, ”efter lunch till lunch”.  Inbjudan med info om tid och lokal kommer längre fram.  

 

Aktuellt från Socialstyrelsen 
Se bifogad presentation nr 2. 

Carina Wiström Bergstock och Annika Jalap Hermanson från Socialstyrelsen berättar om BIC och 

uppdraget kring ”Att hantera och förbygga utåtagerande beteende”. Regeringen gör en översyn av 

eventuella förändringar i LSS, och detta (se presentation) är Socialstyrelsens inspel.  

En synpunkt som togs upp var att BBIC inte i första hand riktar sig till barn med funktionsnedsättning. 

En synpunkt som Annika och Carina tog med sig. 

 

Socialstyrelsen jobbar för att få en egen rubrik på Kunskapsguiden med ”tvångs och 

begränsningsåtgärder”.  

 

Medlemmar i NKR har fått synpunkter från deltagare i handläggarutbildningen att den är för 

grundläggande. Socialstyrelsen tar tacksamt emot konkreta synpunkter på utbildningen för att göra 

den bättre. De utvärderingar som sänds ut besvaras inte i tillräckligt stor omfattning. 

 

Synpunkter eller frågor till: 

Annika.jalap-hermanson@socialstyrelsen.se, och/eller carina.wistrom-bergstock@socialstyrelsen.se  

 

Aktuella frågor från Myndigheten för delaktighet 
Se bifogad presentation nr 3.  

Monica Rydén informerar om regeringsuppdraget kring Välfärdsteknologi. 

 

Få av de trygghetsrelaterade teknologiska hjälpmedel som skickas ut (så som kameror och lås) går ut 

till yngre personer. Kompetensen om teknologiska hjälpmedel behöver öka hos personalen.  

Monica Rydén åker gärna ut gärna regionalt och berättar mer om detta. Vid intresse, kontakta henne 

på: monica.ryden@mfd.se  

 

Hemsidan 
NKR har en egen del av VO-College hemsida. Du hittar den genom att gå in på www.vo-college.se, 

längst ner på första sidan finns en ruta som heter ”Nationella kompetensrådet”. Under 

”Dokumentbank” finns minnesanteckningar från kompetensrådsträffarna. Kansliet behöver hjälp att 

fylla sidan med information, rapporter, nyheter, inbjudningar till seminarier osv. Skicka sådan som 

kan vara av intresse för resten av landet till karin.harbe@vo-college.se.  
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Det som identifierades under mötet var det arbete som ska starta i Fyrbodal kring välfärdsteknologi. 

Mathilda skriver ett underlag och skickar till Karin. En annan sak att sprida via hemsidan är det 

studiecirkelmaterial som Mikael Mårtensson, Malmö berättade om. Även Mikael skriver ett underlag 

och skickar till Karin 

 

YH  
Regionala dialoger – se hemsidan. 

Resultatet av dialogerna sammanställs i mitten av december, och efter bearbetning sänds ett förslag 

ut på remis till regionerna. Via VO-College Nationella råd når remissen även ut till privata utförare. 

Det motsäger inte att de som har god kontakt med privata utförare lokalt även för dialogen med dem 

på hemmaplan. 

 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen som jobbar med nationellt likvärdig Yh-utbildning hade möte igår (20/10). Under 

förmiddagen medverkade representant från Arbetsförmedlingen och under eftermiddagen 

genomfördes ett dialogforum med FUB, Autism och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet 

Hjärnkraft, SKL och Kommunal.  

 

På nätverksträffen för regionala samordnare inom Vård- och omsorgscollege den 7 oktober deltog 

Myndigheten för Yrkeshögskola, som visade bilder om bland annat antal ansökningar om 

Stödpedagogsutbildning, och resultatet av en enkät som skickats ut till arbetsgivarrepresentanter i 

lokala styrgruppen inom VO-College och som visar deras syn på yrkesrollerna stödpedagog och 

stödassistent. Se utplock av presentationen i bifogad fil nr 4.  

 

Hur många stödpedagoger har anställning inom GR? Kommer vi upp i 1000 stycken? 

 

Vad händer nu? 
Tidplan för arbetet med ansökan av föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildning till 
Stödpedagog ser i dagsläget ut så här: 
 
September – december 2015 
Regionala dialoger som NKR representanten i respektive län/ region genomför på det sätt som är 
möjligt. Resultaten sammanställs och skickas in till arbetsgruppen senast i mitten av december. 
 
September 
Dialog med utvecklingsledarna i satsningen på evidensbaserad praktik  
 
Oktober 
Dialogmöten med organisationer och myndigheter 
 
Januari – mars 2016 
Arbetsgruppen sammanställer resultatet från höstens arbete samt arbetar utifrån det fram ett 
förslag på innehåll i nationellt likvärdig YH- utbildning till Stödpedagog. 
Under jan – mars diskuteras frågan med andra viktiga organisationer och myndigheter som 
identifieras under arbetets gång. 
 
April 
NKR möte där förslaget presenteras.  
 



April – maj 
Förslaget skickas ut på remiss via NKR  
 
Juni 
Under förutsättning av det finns enighet om innehåll i nationellt likvärdigt YH- utbildning, skickas 
ansökan om föreskrift in till Myndigheten för Yrkeshögskola. 
 

Kompetens på olika nivåer 
Se bifogad presentation nr 5.  

Regionalt kompetensutvecklingsprogram för anställda inom funktionshinderområdet 2016-2020 i 

Halland – Monica Johansson Björk presenterar det arbete som görs i regionen 

 

Gruppdiskussion om kompetens och vilka frågor som är angelägna att arbeta vidare med. 

 Nationell konferens - Viktigt att möjliggöra för den breda massan 

 LSS-dagar - VO-College, möjlighet till marknadsföring 

 Titulaturen - Vad vill vi? 

 Individcentrerat boende – framtida LSS-boenden 

 Handläggarens ”frustration” – arbetet kräver mer kvalificerad kunskap 

 Chefers kompetens 

 Rekrytering – idéer? 

 Förtydliga yrkesområden för att öka attraktionen för unga och utlandsfödda 

 Alternativa sätt att rekrytera – BUI och BAL, Trainee, Lärling.  

  

 

 Chefsutbildning – Mentor, introduktion 

 Förkunskapskrav till stödpedagogutbildningen  

 Lärarkompetens 

 Kriterier för validering 

 Viktigt med kvalitét – ej kvantitet (avseende poäng i kurserna) 

 Hur bedömer vi kompetens? Olika sätt diskuteras 

 Händer + hjärta + hjärna = kompetens 

 Inför titelbyte  

 

Utifrån punkterna ovan diskuterar VU fram innehåll i kommande nätverksträff. 

 

Chefers kompetens 
Se bifogade dokument nr 6, 7 och 8. 

Vid dagens möte ägnades den här punkten till att ta del av det arbete som görs i Halland. Inför 

dagens möte var ett förslag utskickat om innehåll i den utbildning för chefer som Högskolan i 

Halmstad kommer att genomföra som uppdragsutbildning, utskickat. Monika fick med sig 

reflektioner och synpunkter från NKR.  

 

Chefers kompetens är en viktig fråga och arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.  

 

Identifierad fråga 
Titeln ”Stödpedagog” innebär minst 200 relevanta yrkeshögskolepoäng eller 60 relevanta 

högskolepoäng.  I Norrbotten/ Luleå ser man även 40 relevanta folkhögskolepoäng som likvärdigt 



med 200 YH eller 60 Hp. Det utgår från att det finns en relevant utbildning på folkhögskola i 

Norrbotten. Carin har tidigare fått frågor från Folkhögskolor om hur deras utbildningar kan komma in 

i sammanhanget, men det var flera år sedan nu. Är det en aktuell fråga för hela landet?  

Arbetsgruppen för YH tar med sig frågan och vi återkommer till den framöver. 

 

Vi avslutar dagen 

 

Vid pennan: Karin Harbe 


