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Anette Wikblom, Säter kommun  Elisabeth Hekkala, Vansbro kommun 

Paulina Karlsen; Borlänge Vård och omsorg  Pia Joelson, Falu kommun  

Anna-Lena Hållmats Bergvik ; Rättvik  Agneta Ivåker, Leksand kommun 

Eva Rosén, Hedemora kommun  Susanne Svensk Hällström, Vision 

Johan Kostela, Högskolan Dalarna  Anette Wickblom, Säter kommun 

Carina Johansson, Avesta kommun  Helen Olsson, Högskolan Dalarna 

Christina Wessman, Region Dalarna   Camilla Hofström, Ludvika kommun 

Gunilla Lillhager, Landstinget Dalarna  Malin Linden Ohlsson; Gagnef kommun 

Stina Jeffner, Högskolan Dalarna  Anders Ludvigsson, Mora kommun 

Maria Fernström, Högskolan Dalarna  Eva Hämberg, Högskolan Dalarna SUD 

   

 

    

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Pia Joelsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Punkt 8B information om Kips och ReCall stryks då föredragande lämnat återbud.  . Punkten 

återkommer på SUD-rådet möte i november. 

Anette Wickblom anmäler Övrig fråga; Sociala omsorgsföreingen kartläggning av innehållet i 

landets Socionomprogram. Frågan tas upp under punkt Socionomprogram 

Med dessa justeringar godkänns dagordningen 

 

3. Val av sekreterare 

Eva Hämberg väljs till mötessekreterare.. 

 

4. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från föregåenda SUD-rådsmöte godkänns och läggs till handlingarna 

 

5. Verksamhetsberättelse SUD/KKHS 

Föredragande Johan Kostela 
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Ann-Marie Mohlin har slutat på Högskolan. Johan är avdelningschef för ämnena socialt arbete, 
sociologi och statsvetenskap. Han har även tagit över Ann-Maries roll som verksamhetsledare. 
Johan kommer att vara huvudansvarig för SUD verksamheten framöver, men kommer att utse 
någon som ansvarar för den dagliga driften.  
  
En verksamhetsberättelse (Vb) för SUD över arbetet som har gjorts på basis av 
samverkansavtalen under perioden 2013-2014 n har gått ut med handlingarna. Vb innefattar även 
KKHS verksamhet även om den inte finansieras via samverkansavtalen. För att ytterligare 
beskriva verksamheten kommer SUD:s hemsida att revideras med start i maj månad och en 
trycksak att utformas.  
 
SUD-rådet har varit en arena där presentationer av vad HDa gör i olika projekt baserade på 
samverkansavtalen tagit mycket tid. SUD-rådet bör i högre grad bli en arena för strategiska 
diskussioner.  Information om projekten kommer i stället att ges via andra kanaler som hemsida. 
 
Verksamhetsberättelsen ger en beskrivning av läget idag och visar att HDa arbetar med många 
olika saker i uppdragen från kommunerna och LD.   
 
Gunilla Lillhager informerar om att LDs jurist som omnämns i Vb heter Lena Jönsson samt  
efterlyser namnen på de personer som medverkat som föreläsare om hjälpmedel vid kognitiv 
funktionsnedsättning i Vb. 
 
Carina Johansson informera om att kommunerna på SUD au även efterlys kommun och LD 
specifika uppgifter om deltagande i olika SUD aktiviteter.   
 
Christina Wessman informerar om att länsnätverket önskat en återkoppling på vad som görs på 
basis av SUD-avtalen och undrar om Vb kan fylla den funktionen. 
 
Pia Joelsson anser att Vb är informativ och att den fyller de behov länsnätverket gett uttryck för. 
 
Stina J ber kommunföreträdarna fundera över om det fina andra rubriker eller information som 
man önskar få ut av Vb. 
 
Johan informerar om att KKHS i sin roll av kunskapscentrum fungerar som en aktiv del i 
vårdutveckling. Inom KKHS arbetar man framförallt med olika typer 
kompetensutvecklingsinsatser via nätverk och i seminarier. Idag finns nätverk inom bland annat 
hemsjukvård, LSS, rehab och psykiatri. Två nätverk, mentorskap och diabetes, är vilande. . Svårt 
att hitta utrymme att delta i nätverk.= problem. En del i arbete göra forskningsprojekt. Ett 
forskningsprojekt om hur man kan förbättra munhälsa hos äldre pågår också. VISAM som 
handlar om besluts stöd för Sjuksköterskor är ett annat projekt som påbörjats under året. Inom 
ramen för VISAM bedrivs utbildningar och forskning genom att en person gör sitt 
examensarbete. VISAM är kombination av utbildning, implementering och kopplat på forskning 
och kan ses som ett modellprojekt för hur arbetet med att integrera utbildning- forskning och 
verksamhetsutveckling kan ske.  
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Beslutas: 
Justeringar i och tillägg av namnuppgifter enligt anteckningarna ovan görs i Vb. 
Förslag på förbättringar/ utveckling av struktur och innehåll i SUD:s och KKHS’ 
verksamhetsberättelser lämnas till Johan Kostela jko@du.se 

 
 

6. Uppföljning aktivitetsplan  

Föredragande Johan Kostela 

 

Allmänt 

Verksamheten som bedrivs via SUD har två huvudsakliga finansieringskällor, samverkansavtal 
samt intäkter från annan uppdragsverksamhet. Tanken i samverkansavtalen var att SUD-rådet på 
hösten skulle besluta om aktiviteter nästkommande år. I fjol kom vi inte riktigt i mål i den 
processen. En del beslut om uppdrag togs på SUD-rådet i november ytterligare några uppdrag 
beslutades av chefsnätverket i januari.  
 
För 2014 finansierades ca 3,25 tjänster via samverkansavtalen. Med det nya LD avtalet minskar 
utrymmet 2016 till motsvarande 2,75 tjänster 2015. Huvuddragen i beställningen för 2015 är nu 
klara, men det men finns fortfarande ett utrymme motsvarande 0,5 ca tjänst där under hösten 
2015 och där tilläggsuppdrag behöver diskuteras.  
 
Beslutade aktiviteter för 2015 är framför allt;  

- UIV  
- Baskurs inom missbruk.  
- Metodutbildning och stöd ASI, ADAD, METT och MI.  
- Utbildning i riskbedömningsinstrument Patriark, SARA och FREDA.  

 
Helen O informerar om att det under 2014 genomfört s 4 utbildningstillfällen om 
riskbedömningsinstrument men att några ytterligare aktiviteter under 2015 inte beställts. I de 
utbildningar som tidigare genomförts i samråd med Länsstyrelsen i dalarna har man gått igenom 
forskningsläget runt riskbedömningar, vad riskbedömningsinstrument risk- och 
sårbarhetsfaktorer är och hur man räknar poäng. Dessutom har man haft två tillfällen där 
deltagarna praktiskt använder instrumentet. Utbildningen i SARA/Patriark har bedrivits av 
professor Belfrage. Vid sista utbildningstillfället deltog 60 personer varav 18 skickat in 
utvärdering. Resultaten visar att deltagarna varit nöjda. Utöver själva utbildningsdagarna kommer 
de som genomgått utbildningen att erbjudas metodstödsdagar.  
 
Helen O informerar också om att hon varit på Socionomdagarna. Riskbedömningsinstrument 
och implementeringen av dem ligger högt på agenda eftersom lagstiftningen i omgångar skärpts 
på området. Sedan 2014 är socialtjänsten skyldig att bedöma risken för ytterligare våld och gärna 
då med hjälp av instrument. Ett stort bekymmer är att vi står inför en situation där en flora av 
instrument och metoder ska implementeras i en verksamhet med stora bemanningsproblem. 
Under Socionomdagarna kontaktades Helen av en sektionschef från SKL som ville ha en 
frågestund med IFO chefer i Dalarna om rekryteringsläget i glesbygdskommuner. 
 
Anna-Lena Hållmats Bergvik tycker iden om att medverka i en frågstund är bra och att frågan om 
personalproblem i kombination med hela tiden ökade krav på verksamheten måste diskuteras.   

mailto:jko@du.se


Sida 4 av 10 

MINNESANTECKNINGAR 

Mötesdatum 2015-04-17 

 

 

 
Carina J tar upp vikten av att HDa tar ett bredare ansvar för implementering av olika metoder 
och instrument och nämner Ulf Kassfeldt arbete i UIV-projektet som ett bra exempel på hur ett 
bredare implementeringsstöd kan vara utformat. I UIV involverar projektledaren cheferna för de 
berörda verksamheterna i implementeringsarbetet vilket är en förutsättning för en lyckad 
implementering.  
 
Helen O beskriver upprättandet av implementeringsplaner i respektive kommun gällande 
utbildning och användning riskbedömningsinstrument som en väg för att ytterligare stödja 
implementeringen. 
 
Johan K informerar om att Samverkansutbildningen genomförts med ett bra deltagande. En 
utvärdering görs nu men det initiala intrycket är att den varit uppskattad 
 
Johan K informerar om de uppdrag chefsnätverket kompletterat sin beställning med till HDa i 
januari 2015:  
 
1. Utvärdering inom området de mest sjuka äldre. Här har HDa tagit på sig att följa upp de 10 projekt 
som redan är avslutade. Det görs genom en kort uppföljning med de olika projektledarna med 
syfte att sammanställa kunskapen från projektarbetet. En ide om utvärderingsverkstäder har 
presenteras i syfte att på sikt öka kommunernas egen kapacitet att utvärdera sina verksamheter. 
Någon beställning på den typen av aktivitet ligger inte med för 2015 utan detta är ett område 
HDa önskar utveckla, 
 
2. Barn och ungas delaktighet . Här finns inget konkret uppdrag ännu formulerat till HDa men HDa 
bjudits in att delta i den inspirationsdag som Region Dalarna arrangerar i samarbete med 
Allmänna barnhuset och Örebro Universitet i höst. 
 
3. ICF leds av RD men där har också samverkan med HDas del diskuterats. Konkret har det lett 
till att HDa fått i uppdrag att arrangera två utbildningsdagar 
 
Johan konstaterar att det finns utrymme kvar för ytterligare beställningar 2015. 
 
Eva Hämberg informerar om att uppdragskursen Bemötande och professionellt förhållningssätt i 
arbetet med ensamkommande flyktingbarn 7,5 hp av allt att döma kommer at ges hösten 2015 
och våren 2016.  
 
Johan K informerar om att de nya föreskrifter som kommit om att handläggare inom 
barnområdet ska ha minst kandidatexamen eller socionomutbildning har lett till att HDa åtagit sig 
att hjälpa Dalarnas kommuner att validera tidigare kunskaper och arrangera kompletterande 
utbildning för den personal berörs. 
 

Brukamedverkan  

Brukarmedverkan är det tredje benet i en kunskapsbaserad praktik som vi måste därför fina en 
lågsiktig form för hur vi ska arbete i länet och vilken roll olika parter har. Mot bakgrund av det 
och de oklarheter som råder, behöver Brukarrevisionsprojektet diskuteras. 
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Pia J informerar om att frågan om Brukarevisionsprojektet varit uppe till diskussion på chefs-
nätverket och kommunerna och LD måste nu bestämma sig för vad de vill med projektet. En 
förfrågan har gått ut till kommunerna och LD om hur de ser på ett fortsatt arbetet med 
brukarrevisioner. Svar har kommit in från 6 kommuner och LD. Av dem som svarat är det bara 
Falu kommun som varit positiva till en fortsättning.  
 
Christina W informerar om att hon fick i uppdrag på SUD au att undersöka om man kan 
direktupphandla en tjänst från studieförbundet som tidigare diskuterats men har fått besked att 
beloppet storlek gör att en upphandling krävs. 
 
Helen Olsson informerar att SUD-rådet tidigare beslutat att HDa ska arbeta vidare i projektet till 
30 juni och att ytterligare en brukarutbildning ska genomföras som utmynnar i revisioner. Hur 
ska vi göra med det? Något datum för den utbildningen är ännu inte satt. 
 
Pia konstaterar att intresset för Brukarevisioner verkar svagt bland kommuner och LD. Faluns 
positiva inställning har mer handlat om att Brukarrevisioner såg som starten på ett arbete med 
brukarmedverkan, inte på att revisionen som sådan är den enda form man kan tänka sig. 
 
Beslutas: 
Brukarrevisionsprojektet avlutas omgående utan att den tidigare beställda utbildningsaktiviteten 
genomförs. 
 
Ytterligare beställningar hösten 2015 
Pia J informerar om att frågan om tilläggsbeställningar diskuterats på SUD au i mars. Där kom 
förslag om ytterligare uppdrag inom områdena Våld i nära relationer , samverkansutbildning och 
validering kompetensutveckling rörande obehöriga socialsekretarer inom barnområdet. 
 
Helen: O informerar om att socialsekreterare anser att de har för lite kunskaper om Våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen har tidigare utbildat personer i varje kommun i 
om hedersvåld. Inom socialtjänsten finns också en liten kärna som har kompetensen i 
riskbedömning men det är inte tillräcklig grundkompetens om uppgiften ska läggas ut på flera 
socialsekreterar, det är få om uppgiften . 
 
Elisabeth Hekkala säger att det är  bra att metoder och metodstöd, diskuteras men att det i för 
liten utsträckning rör handläggare inom äldre och handikapp och att ett samarbete mellan 
handläggare inom IFO, Äldre och handikapp behöver utvecklas i metodfrågor som man har 
gemensamt. 
 
Paulina K instämmer och menar att Våld i form av underlåtenhet är ett exempel på problem som 
biståndshandläggare och annan personal inom äldre- och handikappomsorgen möter. 
 
Anette W håller också med om att det är en brist att äldre-och handikappomsorgen 
uppmärksammas utan bara IFO när metodutbildning och metodstöd ges. Anette vill också lyfta 
implementeringsfrågan igen och betonat att det inte bara räcker med att utbilda personal. 
Implementeringsplaner behöver upprättas och i där behöver frågan om vilka yrkesgrupper som 
berörs ge mer uppmärksamhet, samtidit som det är viktigt att  vi tänker runt hur ledarskapet ska 
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fungera i implementeringsarbetet. Det borde vara den hrä gruppen som tänker och långsiktigt 
bestämmer vilka frågor eller områden vi lägga krut på. 
 
Helen O förklarar att i riskbedömning finns en tanke om att sådana bedömningar görs i team och 
att man bör vara  minst 2-3 som har kompetensen för att sedan kunna bistå övriga verksamheter 
där dessa frågor uppstår. Det finns absolut ett värde i att  äldreomsorgen går en sådan utbildning. 
Men Helens rekommendation är någon enhet får ett övergripande ansvar för att kompetensen 
finns. 
 
Gunilla L informerar om att en översyn av länsstrategin för arbetet mot Våld i nära relationer ska 
göras, men att några stora förändringar inte är att vänta. Samarbete med Länsstyresen sker via 
den gruppen i frågor som rör våld i nära relationer. 
 
 
Beslutas: 
HDa utformar förslag till fortsatt utbildning kombinerat med ett breddat implementeringsstöd 
inom området riskbedömningar. Förslaget ställs till Christina W på Region Dalarna för beslut i 
chefsnätverket. Den modell som utvecklas ska ligga till grund för implementeringsstöd inom 
andra områden 
 

7.  Beställningsprocessen 

Föredragande Johan Kostela 

Beställningsprocessen på basis av samverkansavtalen har diskuterats på SUD au. Förslag har lagts 
om att beställningsperioden ska förlängas från årsvisa till tvååriga beställningar, men med ett 
utrymme att göra årliga tilläggsbeställningar. Det skulle ge  mer tid och energi att jobba inom de 
områden man bestämmer. För att göra beställningarna bättre behöver uppdragen som lämnas till 
HDa vara tydligare. Johan kommer att ta fram en blankett som kan användas att göra 
beställningen på som stöd. 
  
Christina W informerar om att idéerna till uppdragen till HDa initialt väcks i de regionala 
utvecklingsgrupperna (RUG). Frågan om möjligheten att adjungera HDa till respektive RUG har 
nu diskuterats och alla grupper har uttryckt en önskan om att representation från HDa utses. 
 
 
Beslutas 

Kommunerna återkommer till HDa med ytterligare beställningar inom ramen för 2015 års 
beställning. 
HDa utser representanter som kan adjungeras till de utvecklingsgrupper som så önskar och 
informerar Christina W om detta. 
 

 

8. Aktuellt från Högskolan 

Föredragande Stina Jeffner  

 
Allmänt 
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Vårbudgeten som kom i veckan innebar glada nyheter för höskolan. Högskolan har varit satt 
under press med sänkta takbelopp men fick genom budgeten med 8 miljoner extra. Budgeten 
innebär verksamheten nu kan drivas vidare som planerat men utan att HDa behöver ta av 
myndighetskapitalet. Det successivt sänkta takbeloppet har framförallt kommit att gå ut över 
utbudet av fristående kurser där verksamheten krympt. En del av de nya pengarna har 
öronmärkts till sjuksköterske-, förskollärar- och grundskollärarutbildning. Begränsningen är VFU 
gör dock att antagningen till sjuksköterskeprogrammet inte kan öka antalet platser. 
 
Sista ansökningsdagen till höstterminen 2015 var den 15 april. HDa har 285 förstahandssökande 
till 60 platser i Socionomprogrammet och 400 på 90 platser i sjusköterskeprogrammet vilket är 
bra. Det är dock något sökande till sjuksköterskeprogrammet än tidigare år. 
Sjuksköterskeprogrammet är distansbaserat men all VFU och praktiska moment i utbildningen 
sker i Dalarna. Avhoppen från sjuksköterskeprogrammet efter antagning har generellt sett ökat 
landet än vad som varit tidigare medan avhoppen från Socionomprogrammet är något lägre.  
 
HDa har antagit en ny Vision för verksamheten vid årsskiftet som finns på HDas hemsida. 
Visionen gäller tills vidare. PÅ basis av visionen ska sedan styrdokument och tidsbegränsade och 
målsatta handlingsplaner utformas. HDa’s Visionen är att vi ska skapa öppna vägar till kunskap 
för ett gott samhälle,. Med ett gott samhälle menas ett samhälle byggt på demokratiska 
värderingar, jämställdhet och en rättvis fördelning. Visionen ska genomsyra verksamhet och våra 
utbildningsprogram. Utifrån visionen har även uppdrag formulerats. Uppdraget är att HDa ska 
samskapa bildning, utbildning och forskning i Världen. Samskapar ett ledord för men som också 
är tvingande. Gör vi saker utan dialog med er så är vi på fel väg. Högskolan har ett fortsatt fokus 
på Dalarna men högskolan har också ett nationellt uppdrag. Värdeorden i Visionen är Öppenhet, 
mod och ansvar. Mod är det som sticker ut. Vad menar vi med mod? Vi ska våga att inte var 
strömlinjeformade, kunna gå vår egen väg – NGL satsningen vid HDa är ett exempel på detta 
mod. Ett annat sätt att visa mod är att våga erkänna när vi har fel och kunna backa. Arbetet med 
strategiska handlingsplaner för hur Visionen ska implementeras har nu påbörjat och dessa planer 
kommer också at läggas ut på hemsidan. 
 
LDas fortsatta engagemang i SUD samverkan har varit uppe till diskussion och nya beslut. 
Diskussionen har lett till att LD går ur med 500 000 kr/år men att man även i fortsättningen vil 
delta i SUD arbetet med resterande belopp. De LDa medel som framgent inte går till HDa via 
SUD kommer i stället att gå till forskningen inom Kips och Recall. Något skrivet avtal finns ännu 
inte men en muntlig överenskommelse har gjorts på högsta ledningsnivå och ska gälla från 2015-
01-01. Det nya avtalet med LD har en formulering som gör att beställningarna till HDa måste 
samordnas med kommunernas beställningar. 
 
Paula K undrar vad som hänt med planerna på en fysioterapeutbildning? 
 
Stina J informerar att HDa inte tagit något definitivt beslut om att lägga ner projektet, men att 
skjuta upp det. Fysioterapeututbildningen innehåller stora delar VFU där ett samarbete med LD 
är nödvändigt. LD har idag avtal med Uppsala Universitet om VFU i deras 
fysioterapeututbildning. Och menar att det räcker för att täcka deras rekryteringebehov. 
Tillgången på fysioterapeuter på arbetsmarknaden svarar idag mot behovet, men prognosen pekar 
mot ett underskott om några år. Det gör intresset för en utbildning i länet från LD.s sida kanske 
kan öka framgent. 
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Den inventeringen av behovet av utbildning som gjordes i projektet visade däremot att 
möjligheten till vidareutbildning saknades, att få fysioterapeuter i länet hade magister examen och 
att endast en var disputerad. HDa kommer därför att ansöka om att få examensrätt på 
magisternivå. Utbildningen startar upp med ett par kurser på avancerad nivå i höst. Den ena 
kursen rör Smärta och sensorisk behandling där HDa har en doktorand som disputerar i ämnet 
nästa vecka. En annan kurs rör fysisk aktivitet och träning rör HDa också har god kompetens.  
 
Kips –Recall 
Utgår 
 
Beslutas 
HDas nya visionen skickas ut till SUD-rådet tillsammans med minnesanteckningarna. 
Information från Kips – Recall tas upp som en punkt på höstens SUD-råd 
 

9. Temapunkt: Socionomprogrammet 

Föredragande Johan Kostela  

Maria Fernström 

 
De fösta Socionomstudenterna tar examen i januari 2016 vilket ger HDa anledning att se över 
programmet. En inbjudan till ett möte den 22 maj har i dagarna gått ut till kommunerna och LD 
via samordnarna där synpunket på utbildningen ska samlas in. 
 
Anette Wickblom tar upp att kritik riktats mot Socionomprogrammet nationellt för dess 
generalistinriktning. De studenter som kommer ut från utbildningarna håller inte måttet. Anette 
har en rapport som sammanställts av. Gun Britt Trydegård för Föreningen social omsorgs del. 
Anette har läst igenom rapporten och ser att HDas program ingår i kartläggningen 
 
Maria Fernström informerar om att Socionomprogrammet har 274 förstahands sökande till 60 
platser vilket är samma nivå som varit sedan  HDa fick examensrätt.. Studenterna i programmet 
glada över VFU:n men också att de får vikariat under somrarna och erbjuds anställningar när de 
är klara. Av förra årets ansökningar oproportionerligt stor andel från Falun och Borlänge vilket 
skapade problem i VFU organisationen. Då det var svårt att få placeringar som passade och 
arbetet drog ut på tiden. Maria har påbörjat ett samarbete med Borlänge kommunför att hitta fler 
VF-utbildare organisationer i kommunen. Iden är att fältstudieavtal ska kunna tecknas på 
motsvarande sätt som HDa hade med LD innan examensrätten var klar. Motsvarande arbete ska 
även göras i Falun  
  
En förening har startats bland socionomstudenterna på HDa vilket är bra då det ökar 
möjligheterna till feedback från studenterna på utbildningen. 

 

Johan K informerar om att Socionomprogrammet ska revidera eftersom den första kullen 

Socionomer går ut till årsskiftet 2015/2016. Arbetet startat inleds internt med att HDa internt ska 

hitta en arbetsprocess. I arbetet är det viktigt att olika perspektiv läggs på utbildningen. Vad 

tycker studenterna är bra och vad kan förbättras? Här blir Studentföreningen ett viktigt 

instrument för att fånga upp idéer. Viss information kan hämtas från Studentenkät som görs på 
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HDa Hur kommer forskningen in i programmet? Hur hittar vi en bra balans mellan programmet 

fyra ingående ämnen och hur ser progressionen i programmet ut? Arbetet inleds i vår med att 

information om andra Socionomutbildningar i landet samlas in 

 

Hur tycker kommuner och LD  att utbildningen fungera? Vad vill ni se mer eller mindre av i 

utbildningen? Hur fungerar studenterna när de kommer ut i arbetslivet. Dessa frågor ska vi under 

maj månad diskutera med VFU-samordnarna. De kommer att fungera som en sorts 

referensgrupp/informationsgrupp. 

 

Anette W påpekar att VFU samordnarna i många kommuner är administrativ personal som inte 

är kopplade till hur det fungerar i verksamheten.  

 

Maria F informerar om att inbjudan precis gått ut efter förslag från SUD au men att det inte finns 

några begräsningar i hur många som får komma från respektive kommun. Det viktiga är att det 

kommer personer som är insatta i frågan och har synpunkter.  

 

Christina W informerar om att Socionomprogrammet föranlett långa diskussioner i RUG barn 

och unga. IFO cheferna där var informerade om HDas inbjudan i maj men kände inte till att dom 

kunde lämna synpunkter. Christian W föreslår att inbjudan sprids till berörda chefer. 

 

Johan K säger att arbetet med revideringen precis har och att tydlig dialog om hur planen ska ser 

ut ska föras med kommunerna. Högskoleförordningen sätter ramarna för hur utbildningen kan se 

ut och vilka områden som ingår. 

 

Anette W informerar om att det av Sociala omsorgsförenigens kartläggning framgår att 

äldreomsorgsfrågor hamnat i bakvattnet i HDas utbildning..  

 

Eva H föreslår att det för Socionomprogramsrevideringen upprättas en projektplan innehållande 

mål, organisation och tidsplan för arbetet samt att kommunerna och LD ingår i den styrgrupp 

som i så fall bildas för projektet. Eva uppmanar även kommunföreträdare att vara uppmärksam 

på möjligheten att lägga in kurser på avancerad nivå ett kommande program. Något 15 av 17 

socionomutbildningar i landet verkar ha gjort och där den strategin de valt kan ses som uttryck 

för ett försök att möta den kritik som riktas mot den nya Socionomutbildningen från yrkeslivet 

för att vara alldeles för generell. 

 

Christina W informerar om att det ryktas om att ett regeringsuppdrag ska komma som behandlar 

frågan vidareutbildning på avancerad nivå för Socionomer samt en mer långsiktig 

forskningsstrategi.  

Johan K undrar hur kommunerna vill gå vidare i denna fråga. 
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Carina J konstaterar att revideringen av programmet är mycket viktig för kommunerna och vill 
därför att det stöps i projektform så att arbetet får en struktur  
 
 
Pia J undrar vad HDa har för tidsplan för arbetet idag och när en ny utbildning planerad starta? 
 
Johan informera om att en ny  utbildningsplanen måste utarbetas och godkännas innan ett 
reviderad version av  programmet kan utannonseras. Det är i dagsläget osäkert om HDa hinner 
detta till antagningen ht 2016.  
 
Beslutas 
Föreningen social omsorgs rapport om landets Socionomutbildningar skickas till SUD-rådets 
medlemmar tillsammans med minnesanteckningarna från rådsmötet. 
 
HDa utformar en projektplan för revisionen av Socionomprogrammet som kommunerna och 
LD får ta ställning till. 

 
10. Övriga frågor 

Avhandlades under punkt 9  

 

11. Mötestider hösten 2015 

SUD-au 23 oktober 9.30-13.00 

SUD-råd 20 november 9.30-13.00 

12. Sammanträdet avslutas 

Pia Joelsson tackar för idag och förklarar mötet avslutat. 

 

 


