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Slutredovisning för beviljat statligt stöd - kompetensstegen för
kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om
äldre
Bilagor:
Bilaga 1, Kompetensstegen, Slutredovisning på totalnivå, Blankett A
Bilaga 2, Kompetensstegen, Slutredovisning på aktivitetsnivå, Blankett B:1

Ärendebeskrivning
Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas
långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom omsorg och vård
av äldre. Staten avsatte drygt en miljard kronor till satsningen, som pågått
sedan år 2005 till och med år 2008. Luleå kommun beviljades 7 300 000 kronor.
Luleå kommuns satsningar inom ramen för kompetensstegen
I Luleå kommun har socialförvaltningen använt stödet från Kompetensstegen
till att synliggöra, använda och utveckla den kunskap som finns hos
personalen i Luleå kommuns äldreomsorg, i syfte att gagna enskilda
mottagare av vård och omsorg. Arbetet kan beskrivas i två delar, validering
och ämnesutbildning.
Validering
Metoden som användes för att ta fram valideringsunderlaget byggde helt på
verksamhetsnära former. Valideringen resulterade i att personalens
kunskaper synliggjordes och ställdes i relation till den faktiska verksamhet
som förekommer inom kommunens äldreomsorg. Aktiviteterna har utgått
från de äldres behov, verksamhetens behov och medarbetarnas
förutsättningar.
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Ämnesutbildning
Verksamheterna har haft möjlighet att påverka innehållet i
ämnesutbildningarna genom medverkan i kompetensstegens styrgrupp,
referensgrupp och arbetsgrupp. Utbildningarna har skett i nära anslutning till
arbetsplatsen både i tid och rum. Medarbetarna har under
utbildningsinsatserna varvat teori med praktiska övningar, detta i syfte att
personalen ska omsätta sina teoretiska kunskaper i den faktisk a
yrkesutövningen. Ett minilärcentra har upprättats i ett av kommunens
äldreboenden i syfte att underlätta och ge ett alternativ till arbetsplatsförlagd
utbildning.
Aktiviteter inom ramen för kompetensstegen
• Validering av vårdpersonal inom äldreomsorg
• Grundutbildning
• Handledarutbildning
• Geriatrik och Palliativ vård
• Demenskörkort
• Kost och hygienkunskap
• Föreläsning – äldres mat och måltidsmiljö
• Studiecirkel – Måltidsituationen
• Vårdrelaterade infektioner och hygien
• Seminarieteater om bemötande inom vård- och omsorg ur ett
värdegrundsperspektiv
• Samtalsmetodik, bemötande, etik
• Validering av kunskaper och färdigheter inom äldre,
funktionshinder och psykiatri
Några slutledningar om nyttan med kompetensstegen på lång sikt
• Aktiviteterna har skapat ett intresse för kompetensutveckling och
eget lärande bland medarbetarna.
• En kompetensbank har utarbetats i det personaladministrativa
systemet.
• Det har tydliggjort vikten av kompetensutveckling för
organisationen och för våra kunder samt för den enskilde
medarbetaren. Resultaten från valideringarna är ett viktigt verktyg
vid planeringen av kommande utbildningar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2009-05-29

Allmänna utskottet

2009-06-09

51

6

Socialnämnden

2009-06-25

99

10

•
•

Ett strukturerat arbetssätt med kompetensutveckling har skapats. En
nyinrättad tjänst som utbildningsledare har skapats.
Kompetensutvecklingen främjas på lång sikt genom att detaljerade
utbildningsplaner upprättas årsvis och preliminära
utbildningsplaner för kommande tre år.

Kommunens mål och verksamhetsidé
Kompetensstegens aktiviteter har främst kopplats till kommunens strategi för
äldreomsorgen där personal- och kompetensförsörjningen varit i fokus.
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ett sätt är att höja statusen på
yrken inom äldreomsorgen är exempelvis att erbjuda kompetensutveckling.
Vidare att renodla yrkesrollen från serviceuppgifter till omvårdnad, se över
yrkesbenämningar, erbjuda heltider, förändra ledarskap, inflytande och
medbestämmande samt att höja lönerna.
För att uppnå kommunen mål och verksamhetsidé har kompetensstegens
ämnesutbildningar prioriterats med stöd av kommunens äldrestrategi.

Förvaltningens förslag till beslut

-

lämna föreliggande slutredovisning av det statliga stödet gällande
kompetensstegen för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och
omsorg om äldre

_____
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____
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Socialnämnden beslutar
-

lämna föreliggande slutredovisning av det statliga stödet gällande
kompetensstegen för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård
och omsorg om äldre.

_____

Beslutsexpediering
Socialdepartementet
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