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Minnesanteckningar regionalt programråd Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Fredag 8 november 14.00-16.00 

Plats Storsthlm, Södermalmsallén 36 

Lokal  Gömmaren 

 

Närvarande 
Anders Broberg, Ann Strandqvist, Mary Folkesson, Aisha Amin, Anna Ohlsén, 
Lena Alksten 
 
Meddelat förhinder 
Lotta Starlander, Rebecca Colt 

 

 

Dagordning:  

1. Mötet öppnades av ordförande Aisha Amin 

2. Val av sekreterare, Anders Broberg 

2.1 Laget runt. 

Aisha: VOC har tagit beslut att bygga upp språkombudsstruktur för att stötta språksvaga 
medarbetare, jobba vidare med stödstrukturer som tidigare. VOC jobbar aktivt med att öka 
attraktionen till Vård- och omsorgsutbildning.  

Alla andra: diverse utmaningar i det egna uppdraget, omvärldsbevakning i länet. 

 

3. Dagordningen godkändes. 

 

4. Genomgång av föregående minnesanteckningar: inga kommentarer. 

 

5. Uppföljning regional dialogkonferens (20 september)  

-Fokus på konferensen var på reglering av yrket undersköterska. 

-Rådet siktar på nya dialogkonferens om ca 1 år, preliminärt 23 september 2019. 

-Totalt 51 personer svarade på utvärderingen av konferensen. 

Resultat: 

a. ca 65% angav att de har fått en ökad förståelse för det regionala programrådets arbete. 

b. De flesta, ca 60%, anser inte att programrådet ska breddas och inkludera fler frågor just 
nu. 

c. 82% tyckte att de fått ökad kunskap om kommande regleringen av yrket USK. 

d. De flesta upplevde workshopen som bra, intressant och givande. 

e. Ca 80% var överlag nöjd med innehåller under eftermiddagen. 

f. Många tycker att den viktigaste utmaningen kopplat till den skyddade yrkestiteln är 
språket. 
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6. Uppföljning regional syv-träff (10 oktober) anordnad av Storsthlm i samarbete med de 
regionala programråden 

Till SYV-träffen kom 80 av 100 inbjudna. Fokus var på yrkesutbildning och arbete inom de 
specifika branscherna. Från VO deltog ordförande och en tidigare elev, verksam inom 
akutsjukvården och satte fokus på hur det är att jobba som undersköterska, VO-utbildning, 
utbildningsanordnare i Stockholms län, medellön, karriärvägar, kommande regleringen av 
yrket undersköterska mm. Överlag var det en bra SYV-träff och Storsthlm och de regionala 
programråden önskar/har för avsikt att bjuda in till en årlig återkommande aktivitet. 

 

7. Uppföljning ordförandeträff (21 oktober)  

Aisha redogör kort för antagningen till Vård- och omsorgsprogrammet ht 2019. Totalt 
antogs 425 elever (461, 2018), en minskning om 36 elever (ca 8%) i förhållande till 2018. 
Orsak har inte riktigt kunnat fastställas. Viktigt att notera, antalet elever antagna till IMV 
– programinriktat val mot yrkesprogram (utöver de 425 som antogs till det nationella VO-
programmet) var ca 225 elever. Enligt Skolverkets statistik minskade även antalet sökande 
till Vård- och omsorgsprogrammet nationellt.  

- Under ordförandeträffen diskuterades det ursprungliga syftet med de Regionala 
programråden (RPR) och att förutsättningarna nu är annorlunda. Ett nytt forum och nya 
funktioner bör tas fram på regional nivå i dialog i samarbete Storsthlm, Länsstyrelsen, 
Arbetsförmedlingen med flera. Syftet är att skapa bättre samverkan mellan utbildning och 
bransch. Det finns ett intressant gränssnitt i Göteborgs stad som man kan inspireras av. 
Kompetensarena Stockholm (KAS) är drivande och ansvariga för detta i Stockholms län. 
Vårt regionala programråd kan ha en roll i den framtida strukturen men det är oklart 
exakt hur i nuläget. Tills vidare fortsätter RPR som vanligt.  

 

8. Nationell skrivelse om APL  

RPR skickade en skrivelse till Nationella Programrådet VO om APL inom vuxenutbildning. 
Ordförande fick svar från ett antal regioner, en del höll med om våra synpunkter, en del 
höll inte med. Skolverket, Ekstedt Salzmann, har svarat att det är huvudmannens ansvar 
att lösa de frågor RPR tar upp som bekymmer. Vi avvaktar med vidare aktiviteter så länge.  

 

9. Hälsointyg  

I dagsläget betalar en del kommuner för hälsointygen åt eleverna, andra gör det inte. 
Enligt författningen ska inte eleverna betala själva utan det ska kommunerna stå för. 
Följden är att vissa elever inte har råd och därför inte ordnar ett intyg. Ordförande tar upp 
detta med Storstockholm centralt igen i och med att problemet kvarstår. 

 

10. Övrigt  
 
a. Validering: Bordläggs till nästa möte. 
 
b. Språk: Bordläggs till nästa möte. 
 
c. Lathund: Bordläggs till nästa möte. 

 
d.  Nästa möte:  4 feb 2020 kl. 14-16. 
 
 
Sekreterare, 
 
Anders Broberg 


