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ValidX   

 

Syfte och mål 
•  Tillgodose branschens behov av arbetskraft - 

     genom att tillvarata tidigare kunskap, kompetens och erfarenheter 

 

• Erbjuda kompletterande utbildning efter genomförd validering 

 

• Kartlägga 80 personer  

     varav 40 personer genomgår validering och eventuell kompletterande utbildning 

 

Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet 

 

Projekttid:   2018-10-01 -- 2020-11-30 

Projektägare:  Region Gävleborg, Avdelning Arbetsmarknad och kompetens 

Finansiärer: Tillväxtverket och Region Gävleborg 

Målgrupp:   Företag med behov av att rekrytera, nyanlända samt personer som varit utan arbete en längre tid 



Yrkesroll Personlig assistent 

• Nationella yrkeskrav saknas 

• Tydliggöra yrkesrollen 

• Bristyrke 

• Erbjuda möjlighet till baskompetens  

• Bas för nyrekrytering 

• Öka attraktionen 

• Möjliggöra karriärväg 

  



Nationellt giltig branschvalideringsmodell 

•   Myndigheten för yrkeshögskola  

     ”Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens” 

• Regionalt utvecklingsarbete mot nationell standard 

• Utveckla nationella yrkeskrav 

• Ansöka om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) 

• Modellen ska vara överförbar till andra branschområden 

• Valideringsmiljö på Bollnäs Folkhögskola  

     - Modernt teknikstöd för validering i realtid 

• Kompletterande utbildning som har värde vid fortsatta studier 



Branschvalideringsmodellen  

Personlig assistent Yrkeskrav - Grundläggande baskompetens 

• Funktionsnedsättningar 

• Kommunikation, bemötande och samhällsservice 

• Fritid och aktiviteter 

• Tekniska hjälpmedel och ergonomi 

• Hälsoperspektiv 

• Regelverk, kvalitetssäkring och arbetsmiljö 

 

• Validering utan att brukarens integritet påverkas  

• Likvärdiga praktiska situationer kvalitetssäkrar bedömning 

• Underlag gallras efter slutbedömning 

• Sammanhållen validering och kompletterande utbildning 

 



Nationella intressenter 

• Valideringsdelegationen 

• Arbetsförmedlingen nationellt 

• Vård- och omsorgscollege nationellt 

• Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) 

• Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) 

• Projekt Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) 

• Utredning ”Översyn av yrket personlig assistent” direktiv 2018:72 

• Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) 

• Skolverket 

 



Regional projektgrupp 
11 workshops 

• Privata assistansföretag 

• Kommunal assistansverksamhet  

• Brukarorganisationer  

• Personal inom yrkesområdet 

• Vård- och omsorgscollege Gävleborg  

• Fackförbundet Kommunal Mitt  

• Arbetsförmedlingen     

• Högskolan i Gävle  

• Bollnäs folkhögskola 

• Vuxenutbildningen i Bollnäs kommun  

• Nationella kompetensrådet, NKR 

 



Arbetsgrupper 
 

Testmiljö 
• Testmiljö 

• IT resurs,  

   kompetensportal och kameraövervakning 

• Personal samt målgrupp validand 

 

Identifiering av målgrupp 
• Arbetsförmedlingen 

 

Nationell giltighet 

• Högskolan i Gävle 

• Delphi-teknik 

• Fortsatt forskning 

 

Utbildning 
• Bollnäs folkhögskola 

• Vuxenutbildning Bollnäs kommun 

• Vård- och omsorgscollege Gävleborg 

Projektutveckling 
 

Projekt BOSS 

• Nationellt utbyte med andra branschvalideringsmodeller 

• Stöd i utveckling och innehåll branschvalideringsmodellen 

 

Workshops SeQF 

• Expertstöd för inplacering i kvalifikationsramverket 

 

Tillväxtverket  

• Projektstöd via We Link Sweden 

• Erfarenhetsutbyte mellan projekt 
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Projekt ValidX i Gävleborg  
Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet 

Yrkesroll: Personliga assistenter 

Projekttid: 2018.10.01 – 2020.11.30 

Kartläggning 

Arbets- 

förmedlingen 

+ 

Fördjupad 

kartläggning mot 

yrkeskrav 

Forskargrupp vid 

Högskolan i Gävle 

Enkät med  

nationell täckning till 

 arbetsgivare i 

branschen 



Tack! 

Marianne Andrén 

Validering Gävleborg            marianne.andren@regiongavleborg.se 

072-450 78 41 

 

Ann Pedersen 

Projektledare                          ann.pedersen@regiongavleborg.se 

070-656 77 51  

  

Ulrika Lindström 

Pedagog/testledare                  ulrika.b.lindstrom@regiongavleborg.se 

070-222  94  63 

 

 

 
Region Gävleborg 

Avdelning Arbetsmarknad och kompetens 

 

http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/validx  
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