
 

 
 

 

Minnesanteckningar från  

Nätverksträff med deltagare i NKR och  

SKL:s nätverk för funktionshinderfrågor 
26 oktober 2017 på Rörstrands Konferenscenter 

 

Välkommen  
- Liv Mannberg, FOU Sörmland och Karin Harbe Moghadam, VO-College kansli 

Praktisk information för dagen och presentationsrunda. Syftet med ett gemensamt möte med båda nätverken är 

att tydliggöra de olika nätverkens uppdrag och roll, samt hitta samverkansvinster regionalt som även ger vinster 

lokalt och nationellt.  

 

NKR – Bakgrund och uppdrag 
- Malin Makboul, Forum Carpe. Se bifogad: Bilaga 1.  

Se filmen om NKR på hemsidan: vo-college.se/NKR.  

 

SKL:s nätverk – Bakgrund och uppdrag 
- Liv Mannberg och Ulrika Lifvakt, SKL. Se bifogad: Bilaga 2.   

Bakgrunden är satsningen för evidensbaserad praktik (EBP). Ulrika började som nationell samordnare i februari 

2017. Nätverket styrs av SKL, socialchefsnätverket, RSS och NSK-S. Fokusområden är bland annat: Barn och 

unga, missbruk, funk, systematisk uppföljning och digitalisering, att tänka hängrännor istället för stuprör – 

många län/regioner gör redan detta och det är jättebra! Psykisk hälsa ingår på många ställen, SKL har en hel 

enhet som arbetar med Psykisk hälsa, deras nätverk inte inräknat.  

 

Workshop  
- Liv Mannberg. 

Workshop i syfte att tydliggöra de olika nätverkens uppdrag och roll.  

• Hur kan nätverken samverka och komplettera varandra? 

• Hur förstärker vi varandra för att det blir tydligare för externa aktörer – vem gör vad? 

 

Sammanfattning 
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 funk-

området.  

➢ 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? 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/nkr-bakgrundochuppdrag.pdf
https://www.vo-college.se/NKR?section=home
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga2natverketfunktionshinder.pdf


 

➢ Marknadsföring- hur får unga syn på området?  

➢ Utbildningsfrågor är gemensamt - men lite mer NKR.  

➢ Formulera tydliga syften med nätverken 

➢ Det finns plats och nytta för båda nätverken! 

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

digitalisering. 

 

För mer detaljerade anteckningar från workshopen, klicka här!  

 

Liv sitter med i FoU Välfärds styrelse – det går bra att skicka frågor genom henne.  

 

Vård- och omsorgscollege driver ett ESF-projektet (PO1) som är ett metodutvecklingsprojekt där de förväntas 

jobba med strategisk påverkan. I projektansökan står det att verksamheterna måste bli bättre på att visa 

bredden i branschen. Hjälpas åt att lyfta fram det positiva, som media ofta väljer bort. Läs mer om ESF-projektet 

här.  

 

Kunskapsguiden: Innehåll i dag och önskemål framöver 
- Christina Loord-Ullberg och Ann-Kristin Sandebjer, Socialstyrelsen. Se bifogad: Bilaga 3. 
 
Innehållet i kunskapsguiden vänder sig till professionen i första hand. 2016 fick socialstyrelsen ett 
regeringsuppdrag att ge ett långsiktigt stöd till kommunerna i arbete inom funktionshinderområdet och 
äldreomsorgen.  
 
Yrkesintroduktionen är gjord för baspersonal, man gjorde avgränsningen till personal som möter personer med 
funktionsnedsättning i vardagen. Webbintroduktionen är kostnadsfri men man behöver en inloggning, för att få 
kursintyg och man behöver ha genomfört samtliga moment i utbildningen.  
 
Inför ändringar framöver kommer Kunskapsguiden anpassa innehållet för mobilanvändning, samt göra en 
tillgänglighetsanpassning.  
 
Till Kunskapsguiden 

Till Yrkesintroduktion   

 

Önskemål om framtida innehåll i Kunskapsguiden: 
• Översättning till andra språk än Svenska 

Det finns inte några sådana planer i dagsläget, och frågan har inte ställts tidigare. De står inför tekniskt 
plattformsbyte. De tar med sig frågan. Luleå kommun överväger att själva översätta innehållet, vilket 
inte är samhällsekonomiskt effektivt och även skört ut kvalitetssynpunkt.   

• Ett tema kring personer med kognitiva funktionsnedsättningar och samtida missbruk.  
Det ligger hos SBU för att se om det finns kunskapsunderlag.  

 

För övriga önskemål eller synpunkter om…:  
Kunskapsguiden: Christina Loord-Ullberg, tel: 075-247 3897 
Yrkesintroduktionerna: Ann-Kristin Sandebjer, tel: 075-247 3563 
 

Senaste nytt från SKL 
- Ulrika Lifvak. Se bifogad: Bilaga 4.  

AID-koder: Stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, boendepedagog. Vårdare och skötare kommer stå kvar. Ny 

kodning men vi vet inte vad koderna är. Det kan bli förändringar.  

• Den 7 november anordnas en halv utbildningsdag för personlig assistans, både på plats och webbsänds.  

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/anteckningarfranworkshop.pdf
mailto:Liv%20Mannberg%20%3cliv.mannberg@fou.sormland.se%3e
https://www.vo-college.se/esf?section=home
https://www.vo-college.se/esf?section=home
mailto:https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga3kunskapsguiden.pdf
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Yrkesintroduktion-for-baspersonal-som-arbetar-med-personer-med-funktionsnedsattning/Sidor/default.aspx
mailto:christina.loord-ullberg@socialstyrelsen.se
mailto:ann-kristin.sandebjer@socialstyrelsen.se
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga4-nyttfransklochfunk-natverket.pdf


 

• Den 11 december är det workshop kring personligassistans, analys och uppföljning.  

• Den 12 december för övriga områden, analys och uppföljning.  

 

Strategi för hälsa - Mäta utifrån brukarundersökningen.  

 

Rapport från NKR 

Chefers kompetens  
– Monica Andersson, Nyköpings kommun och Susanne Rydéhn, Region Örebro län 

 År 2012 började de titta på vilken kompetens medarbetarna ska ha i verksamheten, och minst lika viktigt är det 

vilken kompetens cheferna har. År 2014 skickades det ut en enkät till alla kommuner kring chefers yrken och 

kompetens inom funktiohinderområdet, och resultatet visade att det skiftade väldigt mycket i vilken titel och 

vilken bakgrund cheferna har. Se enkätresultatet här.  

 

Inom Föreningen Social Omsorg (FSO) hade frågan om chefers kompetens också kommit upp, framför allt utifrån 

kompetens inom ledarskap och funktionshinderområdet. På Socionomprogrammet går det att välja kurser inom 

ledarskap och funktionshinder, men inte på alla platser i landet och kurslitteraturen är inte uppdaterad, se 

rapporten här. FSO skickade då in en skrivelse (se den här) till utbildningsministern. 

 

Arbetsgruppen bokade in ett möte tillsammans med representanter från SKL, Socialstyrelsen och Svenska 

Akademikerförbundet den 9 juni 2017 för att lämna över resultatet till några som kan ta det vidare. SKL och 

Socialstyrelsen delade syn på frågan och var villiga att arbeta vidare med den.  Ståndpunkten är att 

socionomprogrammet är bra, men att det saknas delar just för chefer inom funktionshinderområdet. Även IVO 

kommer att blandas in då deras syn på saken också är viktig.  

 

Vad kan NKR göra? Vi kan lyfta och driva frågor, men behöver lämna över till någon som kan göra något åt det. 

Det blir en kedja som förhoppningsvis ger resultat, det ska finnas en nytta med NKR.  

 

Synpunkter: 

• Frågan bör riktas mot högskoleverket, istället för att kommunerna ska lägga pengar på 

kompetensutveckling.  

• Viktigt att det finns personer som sitter med i programråd och branschråd som kan påverka.  

• Allmänna råd, precis som för baspersonalen, från socialstyrelsen. 

 

Titlar och kompetensnivåer: resultat av titelenkäten 2017  
- Mathilda Isaksson, Uddevalla kommun. Se bifogad: Bilaga 5.  

Stödassisten – Gymnasial nivå.  

Stödpedagog – eftergymnasial nivå, motsvarande 200 yrkeshögskolepoäng.  

 

YH Stödpedagog: Nationell YH-utbildning 
- Carin Bergström.  

Efter ett väldigt gediget arbete av arbetsgruppen för YH-utbildning, men med stor delaktighet av hela NKR och 

chefer i landet skickades en begäran om föreskrift för nationellt likvärdig YH-utbildning till Stödpedagog in till 

Myndigheten för Yrkeshögskola den 22 mars 2017. Läs mer här på hemsidan.  

 

Om det blir en föreskrift för nationellt likvärdig utbildning så är det den som gäller fram till dess att det finns 

anledning att revidera. Tills ett beslut är fattat uppmanas verksamheterna att fortsätt söka tillstånd att bedriva 

YH-utbildning inom området, det visar att behovet finns. De ansökningar om utbildning som skickas in till MYH 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/rapportchefsenkat.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/rapportkartlaggningsocionomprogramforfso.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/rapportkartlaggningsocionomprogramforfso.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga6-fsoskrivelsesocionomutbildningarna.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga4-titelenkat.pdf
https://www.vo-college.se/nationella-kompetensradet-inom-funktionshinderomradet/begaran-om-foreskrift-nationellt-likvardigt?section=subpages


 

blir mer och mer lika varandra även utan föreskrift, tack vare den samverkan som finns. NKR är ingenting utan 

arbetsgrupperna. Tack arbetsgruppen för YH-utbildning för det enorma arbete ni utfört!   

 

Barn- och fritidsprogrammet 
Utifrån Gymnasieutredningens förslag har nu Skolverket fått i uppdrag att se över Barn- och fritidsprogrammets 

pedagogiska och sociala inriktningar (yrkesutgång funktionshinderområdet). Uppdraget handlar om att se över 

om den pedagogiska och sociala inriktningen kan slås ihop. I uppdraget står att Skolverket ska bereda och 

undersöka hur en sammanslagning kan se ut och lämna förslag till regeringen våren 2018. Ikraftträdande 

beräknat (om så beslutas) hösten 2019.  

 

Rapport från SKL:s Nätverk  
- Ulrika Lifvakt.  

 

Delaktighet 
Rapport från regionerna (axplock och sammanfattning):  

Sörmland utbildar vägledare, och stöd till kommunerna. Örebro har startat den sjunde utbildningen i 

delaktighetsmodellen, samt anmält två kursledare till en kurs i Skåne om alternativ kompletterande 

kommunikation kopplat till delaktighet. En framgångsfaktor är att bjuda in cheferna innan utbildningen. 

Fyrbodal har utbildat vägledare i flera omgångar, men de slutar eller byter arbetsplats vilket genererar många 

”omtag”. Svårt att frigöra dem från andra uppdrag. Kalmar län har en ny omgång utbildning till vägledare i 

december, 7 av 12 kommuner som har utbildade vägledare. Har ihop med den regionala stödstrukturen skapat 

ett utvecklingsråd med personer som har erfarenheter av att få stöd från socialtjänsten, eller är närstående. Blir 

inbjuda att medverka i verksamhetsutvecklingsarbete, och ledningssammanhang. Jämtlands län har genomfört 4 

kurser och ett 20 tal vägledare, 3 av 8 kommuner är aktiva, en fjärde på väg. Kontinuerliga träffar, och separata 

”vägledarringar”. Startat inom funkområdet, men hoppas på att kunna sprida modellen till andra verksamheter.  

 

I Västernorrland har kommunerna utifrån brukarundersökning valt att jobba med resultaten på olika sätt, 

deltaktighetsmodellen i vissa kommuner och andra modeller i andra kommuner. Forskarförbundet ska se om 

det blir skillnad mellan de olika instrumenten. I Stockholm har många kommuner utbildat vägledare, 

erfarenheten som utbildare är att man är i en fas som jobbar mer med förankring än med spridning. Vikten av 

att jobba med kommunikativt och kognitivt stöd, även inom modellen. Inte springa för fort utan jobba med 

föraktning och ta till vara på det arbete som påbörjas. I Gävleborg använder 7 av 10 kommuner 

delaktighetsmodellen. Man har breddat till socialpsykiatrin, fyra utbildningstillfällen och fyra till under hösten.  

 

Se delaktighetsmodellen.  

 

Barn och unga delaktighet och inflytande 
Rapport från regionerna (axplock och sammanfattning): 

Skåne bedriver forskningscirklar där man träffas 6 gånger, ett avsnitt med teori och varje deltagare få göra en 

barnintervju (med ett barn som man själv inte är handläggare för), analysera både själva och i grupp. I början 

ansåg man att barnen är inkluderade, men kommer sedan till insikt att det inte är så. I Kronoberg gjordes 

ansökan så att det skulle rikas mot barn och ungdom med kognitiva svårigheter. Tittade på förutsättningarna för 

att vara delaktig och har lyft in skolan som fått mycket kompetensutveckling, jobbar även för en 

samverkansstuktur med skolan som är en viktig part här, och ser även behov att få med universitetet och 

polisen. Inspiration från ett projekt i Skottland som heter ”Getting it right for every child”. 

 

Dalarna fick vara med i SKL:s pilot innovationsguiden. Projektet slutförs i Borlänge där det handlar om placerade 

barn och vad som då behövs för att känna trygghet. En prototyp har tagit fram där barnen skapat en väska med 

http://delaktighetsmodellen.se/
http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/what-is-girfec


 

information om vad vuxna ska tänka på när vuxna ska skapa trygghet i den här situationen. Om man inte pratar 

inte med barnen, hur ska man då veta vad de har vilka behov de har?  

 

I Sörmland har man träffat tonåringar med olika funktionsnedsättningar för att prata om delaktighet, där man 

fick svaret att det bästa är att inte prata om delaktighet, det är ett icke-begrepp, utan istället prata om att ”vara 

med”, ”prata med”, ”delta” osv. I Värmland pratar om att i myndighetsprocessen ska nå barnen och få 

föräldrarnas tillåtelse, inspirerade av FOU har tagit fram en liten bok om LSS-utredning, som ska bidra till att 

föräldrarna tillsammans med sina barn pratar om vad som kommer hända.  

 

Övriga tips: 

• På inovationsguiden.se hittas mycket bra material och filmer. Se film från innovationsidéns 

avslutningskonferensen. 

• Lars Lerin kommer med en ny tv-serie där han målar tillsammans med brukare med 

funktionsnedsättningar. Läs mer här!  

 

Avslutning och summering 
- Carin, Liv och Ulrika 

 

Hur jobbar vi tillsammans för att förstärka respektive nätverk? Både regionalt, nationellt och mot andra 

aktörer. Vi är överens om att båda nätverken behövs, och att de kompletterar varandra. Att nätverken fortsätter 

samarbeta är viktigt. Det finns ett ansvar hos Carin och Ulrika att stämma av med jämna mellanrum och se över 

vilka frågor som är gemensamma och vilka frågor som enbart ena eller andra nätverket ska lägga fokus på.  

 

Vad kan ni i regionerna göra? Ett litet samverkansarbete kan vara en stor sak. Det finns olika förutsättningar på 

olika platser i landet och på olika plan, olika utgångslägen. Om en inte vet vem som representerar samma region 

som en själv i det andra nätverket så kan man höra av sig till SKL eller VO-College, eller se konstaklistorna på 

respektive hemsida.  

 

SKL har webbsändningar som heter ”Vård- och omsorgsnytt”, där en del enbart ägnas åt funktionshinderfrågor. 

Representanterna i nätverken kan höra av sig och bli filmade på SKL eller på annan plats ute i landet för att 

sprida goda exempel.  

 

Kanske en gemensam konferens i framtiden? Det finns mycket underlag för en sådan. 

 

Tack för idag!  
 

Kontakt 
NKR: Carin Bergström, 08-452 7404 (om hemsida och anteckningar: Karin Harbe Moghadam, 08-452 7691) 

SKL:s nätverk: Ulrika Lifvakt,08-452 74 54   

 

Kontaktpersoner i respektive län kring evidensbaserad praktik (SKL) 

Kontaktpersoner i NKR hittas på hemsidan 

https://www.kau.se/fou-valfard-varmland/kontakt/en-liten-bok-om-lss-utredning
http://innovationsguiden.se/
https://www.youtube.com/watch?v=DwlAXlvgxQc
https://www.youtube.com/watch?v=DwlAXlvgxQc
https://www.vf.se/kultur-och-noje/lars-lerin-gor-ny-svt-serie-i-varmland/
https://playskl.solidtango.com/categories/vard-och-omsorgsnytt
mailto:carin.bergstrom@vo-college.se?subject=NKR
mailto:karin.harbe@vo-college.se
mailto:ulrika.lifvakt@skl.se
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/evidensbaseradpraktiksocialtjanst/kontaktpersonerrespektivelan.708.html
https://www.vo-college.se/NKR?section=home

