
På gång på SKL



AID - Övergripande förändringar

 Begreppen stödpedagog, stödassistent och stödbiträde införs

 ”Funktionshinder” ersätts med ”Funktionsnedsättning”

 ”Socialt och kurativt” ersätts med ”Individ- och familjeomsorg”

 Tydliggjort verksamhetsområden, exempelvis psykiatri 

(landsting/region) och socialpsykiatri (kommun) för berörda etiketter

Detaljerad beskrivning av förändringar via cirkulär och information 

på SKLs webb



Stödpedagog och stödassistent
Etikett, reviderad AID Typ av ändring

351030 Stödpedagog, funktionsnedsättning Ny etikett

351031 Stödassistent/Vårdare, 

gruppboende, funktionsnedsättning 

Ändrat etikettnamn, ny kod pga nytt 

huvudområde (tidigare 207021)

351032 Stödassistent/Vårdare, 

dagverksamhet, funktionsnedsättning

Ändrat etikettnamn, ny kod pga nytt 

huvudområde (tidigare 207022)

351034 Vårdbiträde/Stödbiträde, 

habilitering, funktionsnedsättning

Ändrat etikettnamn, ny kod pga nytt 

huvudområde (tidigare 207025)

351033 Boendestödjare, i hemmiljö, inom 

funktionsnedsättning

Ny etikett

351035 Skötare/Boendestödjare, 

behandlingsarbete i hemmiljö, inom 

socialpsykiatri

Ändrat etikettnamn, ny kod pga nytt 

huvudområde (tidigare 207020)



Övriga förändringar inom området

Etikett, reviderad AID Typ av ändring

351040 Personlig assistent Ny kod pga nytt huvudområde (tidigare 

207027)

351041 Anhörigvårdare Ändrat etikettnamn, ny kod pga nytt 

huvudområde (tidigare 207028)



Skötare och vårdare

Etikett, reviderad AID Kommentar

207018 Skötare, mottagning psykiatri Lagt till verksamhetsområde i etikettnamn

207019 Skötare, vårdavdelning psykiatri Lagt till verksamhetsområde i etikettnamn

207020 Skötare, behandlingsarbete Etikett utgår här, flyttad till nytt 

huvudområde med ny kod och namn

207021 Vårdare, gruppboende Etikett utgår här, flyttad till nytt 

huvudområde med ny kod och namn

207022 Vårdare, dagverksamhet Etikett utgår här, flyttad till nytt 

huvudområde med ny kod och namn



Förändringar

 22 nya etiketter, 6 etiketter tas bort

 Nya omfattar bl.a. 10 inom huvudområden Handläggare resp. Administratör, 

4 inom Vård & omsorg, 5 inom Individ- & familjeomsorg

 6 etiketter byter huvudområde (ny kod), alla utom en får också 

förändrat etikettnamn

 Förändringar av etikettnamn, beskrivningar och fler exempel

 Lagt till hänvisningar mellan etiketter

 Förtydligat möjliga kombinationer etikett och ansvarskod



Läs mer på SKLs hemsida



Positionspapper Funktionshinder 
och delaktighet – vad händer

 Tillgänglighet och delaktighet: konferens 19 mars om särskilda 

boenden

Digital delaktighet och användbarhet: Post- och telestyrelsen ska 

inrätta användarråd. 

 Folkhälsa och jämlik hälsa: Överenskommelse med regeringen om 

förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid. Givetvis tänker vi in 

personer med funktionsnedsättning

Hälso-sjukvård och tandvård: Publikation om goda exempel och hur 

man kan göra är snart klar. 



Forts: Funktionshinder och 
delaktighet

 Individuella stöd: LSS-utredningen

Utbildning och livslångt lärande: förstudie om att utforma ramavtal 

gällande att bygga förskolor på bästa sätt.

 Arbete och egen försörjning: Fler vägar in – Breddad rekrytering

 Kultur, idrott och fritid: Samtal med Parasport Sverige som gör en 

förstudie hur personer med funktionsnedsättningar kan bli mer 

fysiskt aktiva



Lärdomar från ”Fler vägar in..” som vi tar 
vidare 

 Utgå från lokala förutsättningar.

 Utgå från uppdraget och verksamhetens behov av kompetens/arbetskraft.

 Rusta arbetsplatsen och skapa förutsättningar för individen.

 Nyttja befintliga kollektivavtal.

 Utgå från etablerade aktörers roller och mandat.

 Samverkan med en gemensam målbild.

 Arbetsmarknadsavdelning och HR

 Fackliga organisationer

 Arbetsförmedlingen

 Försäkringskassan



Våra målgrupper

Personer med psykiska 

funktionssätt som medför 

långvarig/kronisk intellektuell 

och/eller kognitiv påverkan

Unga personer som på grund 

av sitt funktionssätt har liten 

eller ingen arbetslivserfarenhet



Vad vill vi åstadkomma?

 Bättre möjligheter att tillvarata 

medarbetares kärnkompetens

 Förutsättningar att matcha välfärdens 

tjänster till dem som står utanför

 System för att se och tillvarata 

kompetensen hos personer med 

funktionsnedsättning

 Förändrade attityder och värderingar 

Hälsofrämjande och inkluderande 

arbetsplatser



Våra samarbetspartners

Fackliga organisationer

Myndigheten för Delaktighet

Arbetsförmedlingen

Nationell Samverkan för 

Psykisk Hälsa, NSPH,  och 

Hjärnkoll



Lite annat

Chefskompetens

 Strategi för att minimera 

bemanningsföretag i höst

 Konferens ”Funktionshinder i 

tiden” 8-9 november 2018

Nätverket Funktionshinder, 

spridningsgrupp med 

Socialstyrelsen har bildats. 

Första möte i maj.


