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Minnesanteckningar regionalt programråd  Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Måndag 21 januari kl. 13.30-15.30 

                     Plats Storsthlm, Södermalmsallén 36 

                    Lokal  Fjärdlång 

 

 

Närvarande: 

Ann Strandqvist 

Anders Broberg 

Mary Folkesson 

Aisha Amin 

Lena Alksten 

Lotta Starlander 

Johanna Ström 

Anna Ohlsén 

Förhindrad att närvara: 

Helena Johansson 

 

 

 

Dagordning:  

1. Mötet öppnades av Aisha Amin 

 

2. Val av sekreterare, Anna Ohlsén 

 

3. Godkännande av dagordning 

 

4. Genomgång av föregående protokoll, Aisha Amin redovisade från sitt möte med 

Forum Carpe kring Nationella kompetensrådet och de funktionshinderpolitiska 

målen. Nationella kompetensrådet har två möten/år och arbetar däremellan i olika 

arbetsgrupper som ex. förslag till likvärdig YH-utbildning (stödpedagog). Vidare 

informerades om att Pia Enhage, funktionshinderombudsman i Stockholms stad, har 

bjudit in utförarchefer till ett första möte för att se hur ta sig an de 
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funktionshinderpolitiska målen. Se Stockholms stad program för tillgänglighet – och 

delaktighet för personer med funktionsnedsättningar: 

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Mojligheter-att-

paverka/Program-for-tillganglighet-och-delaktighet-for-personer-med-

funktionsnedsattning1/?kontakt= 

Forum Carpe samverkar med Länsstyrelsen, som har uppdrag kring målen och de har 

en inbokad dag den 4/4 som vänder sig till främst chefer på övergripande nivå. 

Frågan om hur vi kan stärka samverkan mellan NKR och VO-College nationellt samt 

på regional nivå i samverkan med representanter från NKR i Stockholm, Forum 

Carpe, VO-College Stockholmsregionen och det regionala programrådet VO 

diskuterades även. Vi konstaterade att mycket arbete pågår i vår region och att det är 

viktigt att vi hjälps åt att sprida goda exempel samt hålla varandra uppdaterade samt 

bevaka arbetet inom funktionshinderpolitiken. Fortsättning följer.  

 

5. Gymnasieantagningen 2018, Johanna Ström presenterade 2018 gymnasieintagning. 

Det är en ökning av sökande till vård- och omsorgsprogrammet (bilaga bifogas). 

Vidare berättade Johanna att gymnasierapporten kommer presenteras i samband 

med den regionala dialogen i maj och att den ev. kommer innehålla en fördjupning 

kring Vård- och omsorgsprogrammet. 

 

6. Statistik vux och yh, Aisha presenterade Skolverkets underlag gällande statistik 

(bilagor bifogas). Vi tittade på fördelning kvinnor-män samt att det behövs fler platser 

på YH-utbildningarna. Diskussion kring hur YH-myndigheten bedömer att godkänna- 

alternativt avslå ansökan, där det inte riktigt upplevs stämma överens med 

branschens behov. Det är också en sned fördelning av YH-platser i landet där flera 

regioner helt saknar utbildningsplatser. 

 

7. Nationella Programrådet VO 

a. Uppföljning regionala och lokala programråd 

Johanna presenterade en enkät där rektorer fått svara på huruvida de har 

lokala programråd eller inte (bilaga bifogas). Lotta Starlander tog på sig att 

kontakta skolorna för att höra i vilken omfattning man har presentation. Är 

ex. kommunal inbjudna och från vilka branschområden finns representation? 

b. Hur sprider vi informationen vidare från Regionalt programråd VO? 

Det här har varit en pågående fråga sedan 2016 och den är fortfarande högst 

relevant. Det regionala programrådet behöver en plattform att lägga ut 

minnesanteckningar på och där ser vi att det bör vara Storsthlm som blir 

avsändare. Johanna Ström informerade om möjligheten att använda sig av 

Microsoft team, hon återkommer med mer information om detta. Aisha Amin 

kontaktar Douglas Bolt på Storsthlm för att lyfta frågan. Stockholms län är 

den enda regionen som har regionalt programråd och det är viktigt att vi får 

tydlighet kring uppdraget.  

 

Aisha Amin har kontaktat det nationella programrådet för att höra hur vi kan 

samverka lokalt-regionalt-nationellt och Johanna Ström föreslog att vi bjuder 

in Eva Ekstedt-Salzmann till ett kommande möte/regional konferens. Aisha 

har också efterfrågat nationella programrådets protokoll och även här är det 

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Mojligheter-att-paverka/Program-for-tillganglighet-och-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning1/?kontakt
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Mojligheter-att-paverka/Program-for-tillganglighet-och-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning1/?kontakt
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Mojligheter-att-paverka/Program-for-tillganglighet-och-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning1/?kontakt
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problem med tillgängligheten. I dagsläget finns de inte publika men Aisha gick 

igenom de två senaste för att se vilka frågor de har uppe, bl.a pågående 

utredning ”Reglering av yrket undersköterska (Dir. 2017:103) som presenteras 

senast 30 april 2019 till regeringen. Socialstyrelsen har nu tagit fram förslag 

till kompetenskrav (bilaga bifogas) och Skolverket har tagit fram förslag till ny 

programstruktur för utbildningen på gymnasiet och vux samt förslag till 

författningsförändringar för en 

undersköterskeexamen  https://www.skolverket.se/publikationer?id=4009.  

 (protokollen från nationella programrådet bifogas, är i dagsläget inte för 

spridning då de ej är justerade). 

 

8. Uppföljning validering av APL inom vux, bordlades. 

 

9. Regionala stödstrukturer. Aisha berättade att ett möte med representanter för ESF 

finansierade projektet ”Kompetensarena Sthlm” hölls den 16 januari och berättade 

bl.a. om det arbete som pågår inom ramen för VO-College och det regionalt 

programråd VO. De var imponerade av arbetet och har för avsikt att återuppta 

dialogen kring hur regionala stödstrukturer kan drivas vidare med fokus på regional 

kompetensförsörjning och bättre övergång från utbildning till arbete, på kort och lång 

sikt.  

 

10. Gemensam marknadsföring, bordlades till nästa möte. 

 

11. Årlig konferens, vi diskuterade när i tid vi skulle lägga vår konferens. Ett preliminärt 

datum har varit den 6/3, men i dagsläget är det alldeles för tidigt så mötet beslutade 

att avvakta. Ett förslag är att bjuda in Skolverket och Socialstyrelsen som får 

presentera sina respektive utredningar kring regleringen. Aisha Amin kontaktar dessa 

och stämmer av när i tid det skulle vara möjligt.  

 

12. Övrigt, Aisha Amin informerade om Arbetsförmedlingens Vårdmässa i samarbete 

med Vård- och omsorgs college som är den 12/3 kl. 10-13 på Münchenbryggeriet. 

Dagen kommer innehålla både upplevelsebaserade stationer, men också möjlighet till 

kontakt med arbetsgivare och utbildare. Vid intresse att medverka, kontakt Aisha. 

Möten 2019. Nästa möte är den 6/3 kl. 9.00–12.00 i Gömmaren på Storsthlm, 

Södermalmsallén 36. 

 

Mötet avslutades. 

 

Minnesanteckningarna skrivna av Anna Ohlsén  

Justerade av Aisha Amin 

https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/55013881c1c84066ba8c44797c035a39/reglering-av-yrket-underskoterska-dir2017_103.pdf
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4009
https://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Kompetensarena-Sthlm/

