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§ 122 

Tillämpningsbeslut om dispens av kompetenskrav för logoped i 
neurovårdteam 

Diarienummer HS 2016-00422 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att dispens kan ges för sänkt 

kompetenskrav för logoped i neurovårdteam som istället kompletteras med krav på 

handledning.  

2. Beslutet gäller från och med den 1 juni 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Rehab 2017 kan rehabenheter som är godkända för 

att bedriva vård inom Vårdval Rehab även ansöka om godkännande för tilläggsuppdrag 

neurovårdteam.  

 

Utifrån svårigheter att rekrytera logoped till teamen föreslås en möjlighet till dispens när 

omfattande försök till rekrytering av logoped skett utan framgång och som resulterar i att 

neurovårdteam inte kan startas. För att logoped med lägre kompetens än vad Krav- och 

Kvalitetsboken ställer föreslås en möjlighet till dispens under förutsättning att logopeden får 

handledning under den tid som kvarstår innan två års erfarenhet uppnåtts. Den handledande 

logopeden ska ha erfarenhet enligt kraven. Omfattningen av handledningen görs i samråd 

mellan handledare och logoped. Inledningsvis bör handledning ske varje vecka och därefter 

kontinuerligt. Om behov finns bör arbetsgivaren också ge logopeden möjlighet att vara med 

i yrkesnätverk. 

 

Kompetenskraven står kvar oförändrade i Krav- och Kvalitetsboken för 2018. Under hösten 

2017 planeras en fördjupad uppföljning av neurovårdteam. Ställningstagande till eventuell 

förändring av kompetenskraven får göras utifrån uppföljningens resultat. 

Beredning 

Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 

den 2 maj 2017.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-27 

Skickas till 

 Lena Karlsson för spridning till rehabenheter inom Vårdval Rehab via 

vårdgivarnytt 

 Karin Jacobsson för kännedom 

 Marie Gustafsson för kännedom  

 Leena Ekberg för kännedom 

 Ann Söderström för kännedom 
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