
Nationella Kompetensrådet inom 

funktionshinderområdet

En del av Vård- och omsorgscollege



Nationella Kompetensrådet

• NKR bildades 2010 och på initiativ av det ESF finansierade 
projektet Carpe, som drev NKR så länge projektet pågick

• From 1 juli 2014 är Vård- och omsorgscollege värd för NKR

• NKR består av representanter från i stort sett alla regioner i 
landet



Exempel från NKRs arbete
• Möten på Socialdepartementet (VU)

• Flera möten med Socialstyrelsen och SKL

• Flera möten med Kommunal 

• Enkät och dialog med brukarorganisationer

• Referensgrupp till Socialstyrelsens uppdrag:                                                 
- Allmänna råd kompetens  SOSFS 2014:2 (S)                                           
- Kunskapsstöd om delaktighet och inflytande i arbetet    
med genomförandeplaner                                                           
- Uppdrag kring personer med nedsatt beslutsförmåga  
tvång och begränsningar  mm 

• Med mera                                                 



Hur startade NKR ?

Nationell konferens i mars 2010

• Vilken kompetens/kunskap behövs för att arbeta inom 
verksamhetsområdet idag, och i framtiden? 

• Behövs olika utbildningsnivåer inom verksamheterna? Om ja, 
vilka? Motivera! 

• Hur kan man trygga kompetensförsörjningen inom 
verksamhetsområdet? 

• Titlar…..



Hur gick arbetet vidare?

Under konferensen uttryckte många att detta måste vara en 
början och efterlyste nationell samverkan och samordning. 

”Carpe bjuder in till ny konferens den 16 mars 2011 med 
utgångspunkt i den föregående med temat ”Vad hände sen?” 
Inbjudan kommer att finnas på Carpes hemsida fr.o.m. 
november.” 

Det blev totalt fem konferenser om kompetens i Carpes regi



Behövs olika utbildningsnivåer inom 
verksamheterna? Om ja, vilka?

Från nationella konferensen 2010 



Hur gick arbetet vidare

Carpe tog initiativ till att bilda ett nationellt ”kompetensråd” 
och ansvarar för det under första året. 

En person per kommun/kommunalförbund bjuds in via deras 
sociala handläggare. Första träffen genomförs den 29 september 
-10 

…och nu är vi här, 26 oktober 2017



Viljeinriktning NKR

Vid det första mötet med NKR i september 2010 formulerades 
följande viljeinriktning:

”Kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan 
vill utveckla och påverka kompetensfrågan på den nationella 
nivån.”

Stämmer det fortfarande?



Nationella Kompetensrådet

• Arbetet i NKR har utvecklats från att ha varit en viktig 
nationell arena för erfarenhetsutbyte och lärande….

• till att även bestå av olika arbetsgrupper som bereder och 
lyfter olika frågor



Bland de frågor som NKR arbetar med finns

Titlar och kompetensnivåer

Det finns ett behov av att tydliggöra och synliggöra arbetet och 
yrken inom området stöd till personer med funktionsnedsättning.

Enhetliga titlar kopplade till kompetensnivåer är  ett sätt

Nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbildning till Stödpedagog

En arbetsgrupp har arbetat med begäran om föreskrift för nationellt 
likvärdigt innehåll, som är förankrat via NKRs nätverk i landet

Chefers kompetens

Presenteras i eftermiddag



Framtidsspaning - NKR

• Fortsatt arbete utifrån framför allt ”titlar och 
kompetensnivåer” som rymmer mycket

• Välfärdsteknik - Vad behöver personalen för kompetens? 
En fråga som aktualiserades vid vårens NKR

• Med mera, men inte minst viktigt:

• Erfarenhetsutbyte och lärande och nytta för ”andra”


