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5 april 
 

Aktuellt från Socialstyrelsen 
– Carina Wiström Bergstock, Socialstyrelsen. Se bifogad presentation: Bilaga 1.1. 

MFD publicerade en rapport där resultatet av en enkät bland annat visar varför personer med 

funktionsnedsättning inte vänder sig till hälso- och sjukvård i samma utsträckning, läs den här: 

http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/en-jamstalldhetsanalys-av-levnadsvillkor-och-

delaktighetsmojligheter/ 

 

Övriga rekommenderade länkar: 

 Socialstyrelsens slutrapport ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 

2011-2016”: http://www.regeringen.se/rapporter/2011/06/s2012.028/ 

 IBIC (individens behov i centrum), lanseringskonferens den 13 september på Norra latin i 

Stockholm Läs mer här: https://www.vo-college.se/nyhet/2016/03/21/individens-behov-i-

centrum-ibic  

 Funka: http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/  

 Frågor och svar om tvångs- och begränsningsåtgärder: 

https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds  

 

– Annika Jalapp Hermansson, Socialstyrelsen. Se bifogad presentation: Bilaga 1.2. 

Investera nu! - Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10274/2004-103-

10_200410310.pdf  

 

Inför den nya strategin för funktionshinderpolitiken är alla behöriga att lämna synpunkter. Den ska 

vara klar och lämnas över till socialdepartementet den sista juni 2016. 

 

Aktuella frågor från Myndigheten för delaktighet 
– Else-Marie Brisenhorn, MFD. Se bifogad presentation: Bilaga 2.  

 

Strategiperioden 2011-2016 
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MFD mottager gärna förslag från deltagare i NKR på hur de ska gå vidare inför den nya 

strategiperioden. Malin Makboul och Marianne Westring Nordh åtar sig att skiva ihop ett förslag som 
sedan skickas ut till övriga NKR för synpunkter.  

 

Rekommenderade länkar:  

 Konventionen: http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/fn-konventionen/  

 Filmen ”Active citizenship and DISCIT project”: 

https://www.youtube.com/watch?v=HyAX4vv6p1M. (MFD planerar att översätta den här 

filmen till Svenska och teckenspråk) 

 Mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/  

 ESI-support: http://www.esisupport.se/  

 Jämställdhetsanalys: http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/en-jamstalldhetsanalys-av-

levnadsvillkor-och-delaktighetsmojligheter/  

 MFDs hemsida: http://www.mfd.se/  

 

Arbetsgruppen YH 
– Marie, Mia och Tomas. Se bifogad presentation: Bilaga 3 

Arbetsgruppen träffades senast den 14 februari. Utifrån arbetsgruppens tidigare arbete och 
resultatet av de regionala dialogerna skapades 3 nya dokument/underlag som kommer skickas ut via 
NKR på remiss:  

 Info om arbetet med nationellt likvärdig Yh-utbildning till Stödpedagog 

 Förslag till innehåll i Yh-utbildning till Stödpedagog 

 Stödpedagogens yrkesroll 
 
Dessa dokument utgör grunden för vad som ska stå i ansökan om föreskrift för Yh-utbildning till 
Stödpedagog med nationellt likvärdigt innehåll. Carin och Mia kommer att sammanställa de här 
dokumenten efter remissomgången, till ett förslag om föreskrift som ska skickas till Myndigheten för 
Yrkeshögskola.  
 

Presentation av genomförandeprocess och resultat av Luleås inventering av 
titelarbetet 
– Lisbeth Wiklund och Anette Hedman. Se bifogad presentation: Bilaga 4.1 och 4.2 (samt övriga 
bilagor som börjar med 4).  
 
Kompetensrådet får här möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte om titlar och kompetensnivåer. 
 

Frågeställningar riktade till NKR:  

 Är det rätt att kräva grundläggande kunskaper motsvarande SOSF 2014:2 för SP? 

 Hur tydliggöra ansvar och uppdragsbeskrivning för SA, SP och andra benämningar i 

verksamheten, ex. Metodutvecklare, Omsorgspedagog? 

 Finns det andra perspektiv att beakta vid införandet av SP? 

 Nu har vi arbetat ett tag, är vi fortfarande på rätt spår? 

 

”Vi kan inte bara ta en akademiker till stödpedagog, vi behöver grundkompetensen också” 
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6 april 
 

Tidskriften Intra 
– Hans Hallerfors, Intra  

 

Hans från tidningen Intra medverkar för att veta mer om NKRs arbete med titulaturfrågan. 

 

NKR har under lång tid arbetar för enhetliga titlar kopplade till kompetenskrav, utifrån CARPEs 

grundläggande arbete om yrkeskraven. Göteborgsregionen tog tidigt tag i titelfrågan under 2008-

2011, och många regioner har nu eller är på väg att få en enhetlighet med funktionerna stödassistent 

och stödpedagog.  

 

Hans hälsar att deltagarna i NKR är välkomna att kontakta honom om det är något de vill sprida.  

 
Resultatet av mötet kommer finnas i Tidskriften Intra nr 2/2016, som kommer ut till prenumeranter 
vecka 22. Klicka här om du vill bli prenumerant: http://www.tidskriftenintra.se/  
 

Kompetenssatsningen – vad händer i regionerna?  
– Laget runt och gruppdiskussioner 

 

Majoriteten av representanterna i NKR är med i kompetenssatsningen på lokal nivå. Aktuellt innehåll 

är bland annat: Kurser från vård- och omsorgsutbildningen, dokumentation, språkstöd, konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, specialpedagogik och lagstiftning. Den 

språkombudsutbildarutbildning som VO-College driver används på några håll. Hur kan man stärka 

språket inom utbildningen? Hur tänker vi om behörighet? Arbeta med utmanande beteende? 

 

Språkombud: https://www.vo-college.se/sprakombud  

Språksam: http://www.aldrecentrum.se/utbildning1/spraksam/  

Arbetsam: http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/ArbetSam---larande-arbetsplatser-inom-

aldreomsorgen/  

 

Vad händer kring EBP?  

Malin Makboul och Marianne Westring Nordh som ingår i både NKR och EBP nätverket informerade: 

Förutsättningarna ser olika ut mellan de olika regionerna. Det finns inte längre någon nationell 

samordning utan arbetet drivs med deltagarnas engagemang. Det är viktigt att fortsätta arbeta för 

att de båda nätverken kompletterar varandra och inte konkurrerar. 

 

Det finns en nationell utvärdering kring EBP-satsningen som rekommenderar långsiktighet inför 

framtiden. Det är positivt att flera representanter finns med i både EBP och i NKR, för att hålla de 

båda grupperna uppdaterade.  

 

Funktionsnedsättning och missbruk  
I början av året har frågan om stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som samtidigt 

är i behov av missbruksvård diskuteras inom NKR via mejl. Det är en komplex fråga och behovet av 

att dela erfarenheter och exempel på arbetsmetoder är stort. Personalen inom LSS har inte något 

behandlande uppdrag och det är ofta svårt att veta vart man kan vända sig och hitta rätt stöd när 

behovet finns.  
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Umeå jobbar med kollegialt lärande, individer som träffas från de olika verksamheterna för att lära 

och handleda varandra. I Sverige finns ingen forskning inom området, men det finns att ta de av från 

andra nordiska länder. Är det strukturell samverkan eller personell samverkan som behövs? Behövs 

båda för att det ska bli på riktigt och hållbart?  

 

Vi behåller den här punkten på programmet inför kommande kompetenrådsträffar för att se hur det 

fortskrider, samt bjuder in Umeå för att få veta mer om arbetet där.  

 

Arbetsgruppen Chefers kompetens  
– Susanne Rydén och Monica Andersson. Se bilaga 5.1 och 5.2.  
Susanne har funnits med i föreningen Socialomsorg (FSO), där bland annat denna fråga varit aktuell. 
Gunbritt Trydegård var med på nätverksträffen den 17 mars 2015 och berättade om hur det ser ut på 
Socionomprogrammet (länk till minnesanteckningarna: https://www.vo-
college.se/system/files/dokumentbanklokal/2015-03-17nkrminnesanteckningar.pdf). 
 
En arbetsgrupp bildades inom FSO för att skapa en skrivelse (se bilaga 7), som skickades till 
Utbildningsdepartementet. FSOs förslag på vad man kan göra är att se över examensmålen på 
Socionomutbildningen, samt hur vi informerar om utbildningen till studenter och arbetsgivare. Svar 
på skrivelsen har inkommit (Se bilaga 8). 
 

Deltagarna i NKR får nu möjlighet att diskutera frågan i mindre grupper utifrån fem frågeställningar. 

Samma frågeställningar kan även användas för vidare diskussion regionalt och lokalt. Svaren på 

frågeställningarna som diskuterades under mötet redovisas på nästa kompetensrådsträff.  

 

Frågeställningarna: 

 Övergripande diskussion kring hur man kan stärka betydelsen för och intresset av att under 

socionomutbildningen inrikta sina studier mot funktionshinder-/äldreområdet! 

 Vad kan NKR bidra med/göra för att skapa intresse så att nya studenter väljer att inrikta sig 

mot funktionshinder-/äldreområdet? 

 Hur kan NKR motverka att arbetsgivarna rekryterar personer utanför det sociala arbetet till 

befattningar som chefer, utvecklare, handläggare och konsulenter? 

 Kan VO-College göra något och i så fall vad?  

 Kan de fackliga organisationerna och Pensionärs- och funktionshinderorganisationer 

involveras i denna process? Hur i så fall? 

 

Brukarundersökning inom LSS med Pict-O-stat  
– Gunilla och Rosemarie. Se bifogad presentation: Bilaga 6. 
 
Underökningen gjordes inom ramen för öppna jämförelser. I grunden ställs samma frågor över hela 
landet, men att varje kommun kan lägga in ett fåtal egna frågor. 54 personer har deltagit, varav 30 
har använt pict-o-statundersökningen (med hjälp av bilder). Materialet finns på olika språk. 
Verktyget är gratis under 2016, och mot en mindre avgift från och med 2017. 
 
Vad görs med resultatet? 
En medarbetare som har fått utbildning i att ta hand om resultatet och leda samtal hjälper till att 
skapa samtalsgrupper, och sedan föra frågorna mellan grupperna för att i slutet kunna reda ut alla 
eventuella ärenden.  
 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/2015-03-17nkrminnesanteckningar.pdf
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Samtalsmatta: samma som pict-o-stat, fast man har en fysisk matta framför sig och pekar på sitt svar 
med foten. En app håller också på att tas fram. 
 
Rekommenderade länkar:  
Brukarundersökningen:http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/brukaru
ndersokningnationell.6608.html  
Delaktighetsmodellen: http://kfsk.se/delaktighetsmodellen  
Vad är delaktighet för dig? http://kfsk.se/socialtjanst/vard-och-omsorg/funktionshinder/satsningen-
en-evidensbaserad-praktik-inom-funktionshinderomradet/vad-ar-delaktighet-for-dig/  
 

Värdskapet 
När värdskapet lämnades över till VO-College 2014 så var de först på prov i ett år, men det finns med 

i verksamhetsplanen även framöver. Kopplingarna är tydliga, både på nationellt genom Kansliet och 

regionalt och lokalt genom representanterna i NKR. Redan i minnesanteckningarna från 2010 

beskrivs kopplingen till VO-College.  

 

Hemsidan 
Länk till NKRs hemsida: https://www.vo-college.se/NKR  

Nationella kompetensrådet har en egen del på VO-College hemsida. Vi håller gen levande och 

uppdaterat tillsammans. Har deltagarna i NKR förslag på rapporter, inbjudningar till seminarier, 

aktiviteter osv som kan vara av intresse för resten av landet, skicka det till karin.harbe@vo-

college.se. 

 

Minnesanteckningar från kompetensrådsträffarna och bilagor ligger på samma sida under 

”Dokumentbank”. 

 

Serviceavgift 
NKR finansierades tidigare av ESF-projektmedel genom projekt CARPE, men drivs sedan projektets 

avslut av föreningen Vård- och omsorgscollege. Eftersom att värdskapet för NKR ligger utanför 

föreningen Vård- och omsorgscollege ordinarie verksamhet och budget så behövs det faktureras en 

serviceavgift för de regioner och delregioner som är aktiva i NKR. Avgiften per region och delregion är 

5000 kronor per år. Det täcker kostnaderna för lokal och fika vid kompetensrådsträffar samt för 

administration från kansliet (minnesanteckningar, inbjudan och hemsida). Avgiften gäller från och 

med 2015.  

 

Ett beskrivande brev om serviceavgiften skickas ut tillsammans med en länk där varje 

region/delregion får fylla i fakturauppgifter för serviceavgiften 2016.  

 

Fokus vård och omsorg 
Se bifogad presentation: Bilaga 7. 

 

De fem identifierade utmaningarna: 

 Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas 

 Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas 

 Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas 

 Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras 

 Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas 
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Förväntade resultat:  

 De viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom branschen har kartlagts, 

konkretiserats och analyserats 

 Hur VO-College kan bidra i den fortsatta utvecklingen har utretts 

 Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande socialfondsprojekt har 

identifierats och mobiliserats 

 

Detta kommer resultera i en slutrapport. Mer information finns att läsa på hemsidan: 

https://www.vo-college.se/esf-fokus-vard-och-omsorg  

 

Barn- och fritidsprogrammet  
Sedan 2015 kan även Barn och – fritidsprogrammet med social inriktning och yrkesutgång mot 

funktionshinderområdet ingå i Vård- och omsorgscollege certifiering. Möjligheten behöver lyftas och 

diskuteras på regional och lokal nivå.  

 

Nästa möte 
Tidigare fanns ett verkställande utskott i NKR (VU) som var ett ”arbetande” utskott i olika frågor 

mellan nätverksträffarna. Behovet av VU har minskat i och med att arbetsgrupperna tagit mer ansvar 

kring sakfrågorna. Carin fortsätter att bolla programpunkter inför kommande NKR möten med VU. 

Till hösten planeras det för två dagar för NKR, varav en dag helt har fokus på titlar och 

kompetensnivåer.  Till den dagen kommer troligtvis ytterligare en person/ region att kunna bjudas in. 

Carin och Malin (Carpe) planerar den dagen. Den andra dagen kommer att vara ett ”vanligt” NKR 

möte.  Datum kommer att skickas ut så fort allt är klart med lokaler etc. 

 

 

 

 

Vid pennan: Karin Harbe 
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