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• Nyanlända och personer som varit arbetslösa under längre tid och 

     med en tidigare erfarenhet inom yrkesområdet.   

• Företag med rekryteringsbehov inom verksamhetsområdet personlig assistans. 

 

 

Målgruppen    
 



• Tillgodose branschers behov av arbetskraft 

• Utveckla nationellt giltig modell för validering och kompetensutveckling 

• Tillvarata människors tidigare kunskap, kompetens och erfarenhet genom validering 

• Erbjuda kompetensutveckling efter genomförd validering 

• Branschmodellens grundstruktur ska kunna överföras till andra branschområden 

• Fokus på yrkesroll personlig assistent 

• Praktisk validering med teknikstöd 

• Validering utan att brukarens integritet påverkas  

• Tidseffektiv validering 

• Likvärdiga praktiska situationer höjer kvalitén på valideringen 

• Valideringslägenhet på Bollnäs folkhögskola 

• Kartlägga 80 personer varav 40 personer genomgår validering och eventuell kompetensutveckling 

 

 

Syfte med projektet    
 



• Bristyrke 

• Tydliggöra yrkesrollen och öka attraktionen 

• Höja status på yrkesrollen 

• Garantera brukare personal med baskompetens 

• Tillvarata personers kompetens och skapa möjligheter till kompetensutveckling 

• Skapa karriärväg 

• Bas för nyrekrytering till yrkesområdet 

• Flera arbetsgivare inom branschområdet 

Varför yrkesrollen personlig assistent? 



• Arbetsuppgifter – Kunskap, färdigheter och kompetenser för att klara arbetsuppgiften 

• Identifiera kvalifikationer för yrkesrollen 

• Kritiska baskompetenser 

Projektgruppens uppdrag   
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Analysfas 

o Rekrytering av personal 

o Förankring och upprättande av arbetsgrupper 

o Identifiering av kompetenskrav 

o Kartläggning och upphandling av tekniklösning 

o Initiering av utvärdering 

 

Genomförandefas 

o Uppbyggnad av testmiljö 

o Testa och utvärdera pilot 

o Informationsinsatser via AF 

o Rekrytering och kartläggning av deltagare 

o Validering av deltagare 

o Kompetensutveckling till deltagare 

Utvärderingsfas  

o Slutrapport 

o Spridning av projektresultat 

Projekt ValidX i Gävleborg  
Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet 

Yrkesroll: Personliga assistenter 
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