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Minnesanteckningar Regionalt programråd Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Tisdag 22 september kl. 14.30-16.30 

 

Plats Teamsmöte 

 

Närvarande: Aisha Amin, Mary Folkesson, Lena Alksten, Mia Grauers, Anders 

Broberg, Ann Strandqvist, Lotta Starlander, Annika Edvardsson,  Patrik 

Marinilli, Johanna Ström, Anna Ohlsén 

 

 

 

Agenda:  

1. Mötet öppnas  

Ordförande hälsade välkommen och vi inledde med en presentationsrunda. 

 

2. Val av sekreterare 

Anna Ohlsén 

 

3. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes med två tillägg; komboutbildningar, under punkt 7, samt 

branschråd under punkt 10. 

 

4. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.  

 

5. Uppföljning Gymnasieantagningen hösten 2020 

Ordförande gav en presentation av resultatet av Gymnasieantagningen för hösten 

2020, med en jämförelse för tidsperioden 2016–2020. Resultatet visar en nedgång av 

antalet antagna med totalt 13% i förhållande till 2019. Totalt stod 37% av 

utbildningsplatserna på VO tomma ht-2020 (en ökning med 6% jämfört med 2019). 
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Tyvärr har inte vård- och omsorgsprogrammet fått samma söktryck till platser som 

ex. sjuksköterskeprogrammen har (presentation bifogas).  

Vi vet att majoriteten som väljer att läsa programmet gör det via vuxenutbildningen, 

men det är såklart mycket oroande att så få kommer från ungdomsgymnasiet. 

Ordförande undrade om Storsthlm kan ta fram statistik från 

introduktionsprogrammet, vilket kommer att göras till nästa möte.   

 

I dagsläget finns ingen statistik från vuxenutbildningen.  Ann sa att de signaler som 

man får är att sökande ökar, vilket är väldigt glädjande. Patrik informerade att 

kommunerna kommer ha mindre statliga pengar under 2021 vilket då påverkar hur 

många som kan utbildas. Det blev lite dialog kring äldreomsorgslyftet där Patrik 

kunde tydliggöra vad som gäller. En gemensam samordning i regionen vore fint att få 

till stånd.  

 

Ordförande ställde frågan hur Storsthlm jobbar med Gymnasiemässan och deras roll. 

Storsthlm håller på att titta på detta. Regionalt programråd är positiva till att 

medverka i den digitala mässan, men behöver mer information. Ett extra möte 

bokades för att se över och planera för hur vi kan medverka. 

 

6. Aktualiteter 

a. Reglering av yrket undersköterska  

Ordförande gick igenom hur nuläget ser ut, regleringen har uppdaterats och 

presenterades den 12/6. Se bifogad presentation. 

b. Satsningar inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården 

Några satsningar finns i bifogad presentation. 

c. Motsvarandelista Skolverket. Ordförande presenterade motsvarandelistan som är lite 

svår att greppa. Ordförande undersöker hur Skolverket tänker kring en digitalisering 

av den, vilket mötets deltagare tycker skulle vara bra att ha.  

I samband med detta lyfte Mia och Anna den oro som finns inom LSS-området på 

nationell nivå. Enligt Skolverkets konsekvensutredning bygger det nya ämnet 

”Funktionsförmåga och funktionsnedsättning” på innehåll från ämnet 

specialpedagogik, men har anpassats mer mot vårdområdet än det pedagogiska 

området. Perspektivet är då vård och patient och inte pedagogik och medborgare. 

 

7. COVID-19 och apl 

Alla elever har inte kunnat genomföra sin apl/lia inom akutsjukvården/ 

äldreomsorg/ funktionshinderområdet. Vi diskuterade hur det ser ut när 

elever inte fått göra sin APL främst inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen. Många har satt stopp för att ta emot APL 

under COVID-19. Ann lyfte frågan hur vi ska få APL att fungera och att 

det skulle vara bra om vi diskuterade det i rådet.  

 

Annika och Aisha informerade att inom VO-College finns en dialog om 

möjligheten att ansöka om en ESF-finansiera en förstudie för att se vilka 

specifika utmaningar som finns kopplat till kompetensförsörjningen 

inom vård- och omsorg. Här skulle man även kunna titta på utmaningar 
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kopplat till APL, då det är en central del i utbildningen och av stor vikt 

inför inträde på arbetsmarknaden.  

 

Anders föreslog att man skulle kunna lägga in en indikator, hur många 

APL arbetsgivare tar emot. Lena sa att hon skulle ta den frågan vidare i 

Stockholms stad. Ann vill att man ska se APL som en kvalitétsutveckling. 

Hon tog också upp komboutbildningarna där APL ska ingå, men det är 

svårt att få verksamheter att ta emot. Det här är ett stort problem och det 

handlar om många elever. En anledning kan vara en osäkerhet kring att 

ta emot språksvaga, det behövs riktlinjer och hur kan man göra det 

attraktivt? Den här frågan kommer behöva lyftas fler gånger.  

 

8. Hälsointyg 

Frågan har ånyo aktualiserats i rektorsnätverket och de har fått tagit del av ett 

underlag gällande vad som gäller, utifrån Region Stockholms biträdande 

smittskyddsläkare. Patrik tog på sig att följa upp det vid nästa rektorsnätverksmöte. 

 

9. Regional dialogkonferensen; när, var och hur? 

Frågan bordlades till nästa möte 

 

10. Branschråd 

Utifrån tidigare dialog inom Storsthlm gällande inrättande av Branschråd önskade 

regionalt programråd klarhet i frågan om detta kommer att ersätta nuvarande råd. 

Patrik förtydligade att vårt programråd inte påverkas utan det uppfyller kriterierna 

för ett välfungerande Regionalt programråd som kan likställas med ett Branschråd.  

 

11. Kommande möten via Teams 

Extrainsatt möte inför gymnasiemässan 12/10 kl. 14.30- 17.00. 

Nästa ordinariemöte 25/11 kl. 9.00–12.00 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 V. 39 2020-09-22 Regionalt programråd VO (PowerPoint) 

 


