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Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna 

Rådet för Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna (SUD) 
 
Tid:  Fredag 20 november 2015 kl 9.30-12.00 
Plats: Högskolan Dalarna Campus Falun, lokal V325 
 
Närvarande: 
Pia Joelsson, ordförande, Falun, Christina Wessman, Region Dalarna, Lena Angberg, Borlänge; Peter 
Nilsson, Högskolan, Stina Jeffner Högskolan, Johan Kostela, Högskolan, Camilla Hofström, Ludvika, 
Carina Johansson, Avesta, Lillemor Vallin Eckhardt, Högskolan, Gunilla Lillhager Landstinget 
Dalarna, Maria Ronsten Smedjebacken, Elisabet Zimmer, Smedjebacken; Ulla Fridh, Landstinget; 
Kajsa Liljeqvist, Norberg; Susanne Svensk Hällström, Hedemora kommun (Vision); Eva Rosén, 
Hedemora; Anna Eklund, Gagnef; Maria Särnblad, Älvdalen. 

 
§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Pia Joelsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

§2 Utveckling (revision) av socionomprogrammet (bifogar en aktivitetsplan). 
 
Föredragande Johan Kostela  
 
Johan Kostela informerar om den planerade revisionen av socionomprogrammet. Nya 
programmet är tänkt att starta höstterminen 2017. För att detta ska vara möjligt måste 
en ny utbildningsplan för programmet vara fastställd våren 2017 och beslut tas på 
högskolan hösten 2016. I revisionsarbetet kommer kommuner och landsting (genom en 
referensgrupp), samt nuvarande och tidigare studenter på programmet att involveras.1 
 
Arbetsgruppen för revision av socionomprogrammet kommer att återkomma till SUD-
rådet med information om hur arbetet fortskrider. Alla är välkomna att lämna 
synpunkter till Johan Kostela, Maria Fernström eller Peter Nilsson 
 
SUD-au har tagit fram ett förslag på representanter i en referensgrupp från kommun och 
landsting. Förslaget presenterades. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Extra information: En förändring som redan diskuteras och som redan varit uppe på 
SUD-rådet är att examensarbetet flyttas från termin 7 till termin 6. Det öppna att 
studenterna kan läsa kurser på avancerad nivå under sista terminen vilket betyder att en 
viss specialisering ändå kan ske inom ramen för programmet. En genomgång som gjorts 
visar att alla andra socionomutbildningar i landet har denna konstruktion.  
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Referensgruppen ska sammankallas före SUD-rådsmötet april 2016 och beräknas ha tre 
möten under 2016. Representanterna i referensgruppen: 
 

Referensgrupp 
Margot Herrdin, Borlänge 
Anna Eklund, Gagnef kommun 
Agneta Runberg, Mora Orsa Älvdalen  
Camilla Sömsk, Smedjebacken 
Gunilla Lillhager Landstinget 

 
Beslutas:  
Aktivitetsplanen samt den föreslagna referensgruppen godtogs 
 

§3 Diskussion om validering och utbildning av obehöriga socialsekreterare 

(bifogar skrivningsförslag från SUD-au representanter) 
 
 Föredragande Johan Kostela 
 

Johan informerar om bakgrund och läget idag2. Kommunerna har lämnat in förslag på 
personer för validering och utbildning. Processen har försvårats av att Socialstyrelsen 
klargjorde att personer behöriga för validering och utbildning måste ha ett visst antal 
poäng inom vissa ämnen i en kandidatexamen. (Det räcker alltså inte att ha ett visst antal 
poäng inom vissa ämnen. Poängen måste ingå i en uttagen kandidatexamen.) 20 
personer har föreslagits. Av dessa har 7 personer tagits in på senare del av 
Socionomprogrammet. Återstående 13 personer är i processen. SUD-au lämnar in en 
skrivelse med synpunkter på arbetet med validering och utbildning till ansvariga för 
socionomprogrammet. Mötet har inga övriga synpunkter på skrivelsen.  

 
Beslutas: 
 
Högskolan har tidigare tagit beslut att lägga ner nuvarande kandidatexamen i socialt 
arbete från och med januari 2016. Efter diskussion och som en möjlighet att underlätta 
valideringsarbetet kommer dock en ny ansökan om kandidatexamen att skickas in under 
våren 16. 
 
 
 
 

                                                             
2 Bakgrund: Arbetet med validering av obehöriga socionomer har varit en komplicerad fråga för 

Högskolan att lösa. De krav Socialstyrelsen ställer i sina riktlinjer på kandidatexamen har 
varit högre ställda än vad HDa i ett första skede förstod. I praktiken innebär det att endast 
kandidatexamen i socialt arbete accepteras utöver Socionomexamen för att bli behörig. 
Ingen av de 20 personer som skickat in sina handlingar till HDa för bedömning har 
kandidatexamen i socialt arbete, däremot har 7-8 personer sökt och antagits till 
Socionomprogrammet. 

Det faktum att endast kandidatexamen i socialt arbete, utöver Socionomexamen, är 
behörighetsgrundande vållar dock problem på HDa eftersom beslut där fattats om att 
från 1 januari 2016 lägga ner sin kandidatexamina i ett flertal ämnen. Ett av de ämnen 
där kandidatexamen dras in är socialt arbete. Konsekvensen av beslutet är att validering 
av obehöriga socialarbetarna endast kan ske i relation till Socionomprogrammets 
examensmål. I praktiken innebär det att kraven på kompletterande utbildning för icke 
behöriga blir mer omfattande än vad som varit fallet om de kunnat valideras mot en 
kandidatexamen i socialt arbete. Orsaken till det är att socionomprogrammet har en mer 
generell inriktning och vidare mål i högskoleförordningen än vad kandidatexamen i 
socialt arbete har.  
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§4 Info om forskningscentra: KIPS, RECALL och RICH 

Anna Ehrenberg och Kevin McKee informerar om de forskningscentra som finns inom 
Hälsa och Välfärd vid Högskolan Dalarna. Lars Wallin (KIPS) och Renée Flacking (RICH) 
kunde inte närvara. 
Området Hälsa och välfärd omfattar i första hand forskare inom omvårdnad, socialt 
arbete, idrott, och medicinsk vetenskap, i nuläget totalt 62 forskare och doktorander. 
Strategi för 2016-2018: Utveckla tvärdisciplinär forskning; stärka samverkan med 
regionen; ansöka om examensrätt för forskarutbildning i ”Evidensbaserat hälso- och 
välfärdsarbete”. 
 
Forsningscentra: 
 
KIPS: Kunskapsimplementering och patientsäkerhet. Leds av Lars Wallin. Bakgrund: 
Kunskap finns, men den är svår att implementera. Syfte: Utveckla och implementera 
kunskap till nytta för patientsäkerhet och säker vård. Projekt: utvärderingar av 
implementeringsstrategier; kartläggningsstudier; metodutveckling. Samarbetspartners: 
kommuner, landsting, forskare vid andra lärosäten. Verksamhet: forskning, seminarier, 
konferenser, utbildningar. 
 
ReCALL: Forskningscentrum för äldre och åldrande. Leds av Kevin McKee. Nätverk för 
forskare inom äldre och åldrande. 32 personer ingår i nätverket; ca 20 personer är aktivt 
deltagande. Strategi för 2014-2015: Fokus på social inkludering, hälsa och välfärd, e-
hälsa, och kvalitet i vården. Ny strategi ska utformas för kommande år. 
 
RICH: Reproductive, infant and child health. Leds av Renée Flacking. Startat 2015. Hälsa 
omfattar fysisk hälsa och social hälsa och välfärd. Verksamhet: Bedriva forskning. Planer: 
Seminarium om konflikter mellan föräldrar och barn (mer information kommer på 
högskolans hemsida); konferens på högskolan augusti 2016. 
 
Utvecklingsdagar om olika ämnen ordnas av de olika centra. Förslag på ämnen för 
utvecklingsdagar kan lämnas till ledarna. 
 
För mer information och för att lämna synpunkter och förslag på projekt kontakta 
ledarna för respektive centra. Adresser finns i powerpointmaterialet som Anna skickar 
ut. 
 
Förslag: Att Fatumo Osman bjuds in att berätta om sitt forskningsprojekt. Att 
forskningscirklar utvecklas där yrkesverksamma och forskare tillsammans utvecklar och 
utvärderar projekt. 
 

§5 Diskussion om beställning via samverkansavtalet för 2016. 

 
Region Dalarna samlar in synpunkter från de regionala utvecklingsgrupperna som 
Region Dalarna koordinerar. Christina Wessman kommer att sammanställa dessa 
synpunkter och lämna in detta till Högskolan så snart som möjligt. Om andra vill lämna 
synpunkter kan dessa skickas till Christina. 
 
Avtalen kan handla om annat än enbart utbildningar. Det kan också röra sig om 
utvecklingsprojekt, utvärderingar, och annat. 
 
Även Högskolan kan lämna förslag på projekt till Christina.  
 
Chefnätverket tar beslut i januari 2016. 
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§6 Diskussion om avtal med kommuner om VFU på 

Sjuksköterskeprogrammet 

 
Avtal skickas ut till förvaltningschefer vid kommunerna via Region Dalarna. 
Lillemor Wallin Eckhart informerar att avtalsskrivningen har ändrats efter synpunkter 
från SUD-au. Främst har vissa uppdateringar skett. En större ändring gäller §1 där 
ordningen på de olika fora för diskussioner har ändrats. 

 

§7 Infopunkter 
 

a. Info från Akademichef 
 
Stina Jeffner informerar om vad som händer på Högskolan. Under 2016 ska frågan om 
en flytt av högskolan till enbart Falun utredas. Skälen till detta är bl.a. att högskolan 
bedöms vara alltför liten för att kunna bedriva verksamhet på två orter, att samverkan 
mellan olika forskare bedöms kunna bli bättre, att studentmiljön/studentlivet berikas 
och blir mer lockande för studenter (campusstudenter beräknas i nuläget uppgå till ca. 
7500 personer). Processen kommer att beskrivas på högskolans hemsida. 
Högskolan har tagit en ny vision. Finns tillgänglig på hemsidan. Ett dokument om att 
arbete efter och tillämpa visionen har utvecklats. Två träffar har ägt rum gällande vad 
högskolan kan göra i nuvarande flyktingsituation. En grupp ska arbete med att utveckla 
en modell för hur personal och studenter kan bli mentorer för nyanlända. En annan idé 
är att utveckla en kurs om migration och integration. Kursen beräknas ges på kvällstid, 
kvartsfart, och vara tvär-/samvetenskaplig (ingående ämnen: religion, omvårdnad, 
socialt arbete, etc.). Material kommer även att göras tillgängligt på nätet. Målet är att 
kursen ska kunna utgöra en mötesplats för intresserade människor, där projekt och idéer 
kan utvecklas. 
 
b. KKHS verksamhetsplan (bifogar planen) 
 
Planen är tagen av MAS-nätverket. Synpunkter kan lämnas till Lena Olai. 
 
c. FoU marknad 
 
Den 13 januari 2016 sker FoU-marknad på högskolan. Studenter, forskare och andra 
presenterar forskning och utvecklingsarbeten. Alla är välkomna. 
 
d. Samverkansutbildning 
 
26 och 27 januari sker utbildning. Information har gått ut via Eva Hämberg. Frågor 
besvaras av Johan Kostela. Bert Danermark leder utbildningen. Ett område (barn och 
ungdom) studeras som exempel. De som har deltagit i tidigare kurs kan också delta i 
denna, liksom personer som inte har deltagit i någon kurs tidigare.  
 
e. Grundkurs för vf-utbildare i socialt arbete kommer i framtiden att ges på höstterminen 
efter förslag från kommunerna. 
 

 
 

§7 Utvärdering Regional Stödstruktur och SUD 

Högskolan har bestämt att den nya samverkansstrukturen som blev resultatet efter 
sammanslagningen av Dalarnas forskningsråd och högskolan ska utvärderas under 2016.  
 
Den regionala stödstrukturen ska permanentas. Region Dalarna har fått ett nytt uppdrag 
att följa upp och utvärdera den regionala stödstrukturen.  
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SUD-au föreslår att samordna utvärderingen av samverkanstrukturen (SUD) med 
utvärderingen av Regional Stödstruktur.  
 
Utformning av uppdraget och kommande arbete ska utvecklas och beskrivas. Förslag 
kommer att presenteras vid kommande SUD-rådsmöte. 
 
Johan Kostela har övergripande ansvar. 
 
En förstudie för att kartlägga hur innovationer tas tillvara i regionen inom området Hälsa 
och välfärd ska genomföras av Region Dalarna, högskolan och landstinget. 

 
Beslutas: 
Upplägg för utvärdering presenteras vid nästa SUD-råd. 
 

§8 Val av ledamöter SUD-au (bifogar förslag) 

SUD-aus förslag på nya ledamöter presenterades. Thomas Ahlin ersätter Lena 

Angberg och Ylva Renström ersätter Inga-Lill Frank. 

 

Beslut: 

Mötet beslutar att utse nya ledamöter enligt SUD-au:s förslag. 
 
§9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
  
§ 10 Mötestider 2016 
 
 Beslutas: 

SUD au 18:e mars och 21:a oktober 

SUD råd 15:e april och 18:e nov 

 
§ 11 Mötets avslutande 

Pia Joelsson tackar medverkande för dagens möte. 
 

Vid protokollet, 

Peter Nilsson 

 


