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Möte regionalt programråd Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Måndag 19 september 2022 kl. 08.30-10.00 

 

Plats           Teamsmöte  

 

Närvarande  

                     Aisha Amin, Kati Liljebäck, Anders Broberg, Berit Stenman, Patrik Marinilli,            

Lena Alksten, Lotta Starlander, Annika Edvardsson, Mia Grauers 

 

 Frånvarande 

                    Johanna Ström 

 

Agenda:  

1. Mötet öppnades av ordförande AA 

2. MG valdes till sekreterare 

3. Dagordningen godkändes 

4. Genomgång av föregående minnesanteckningar – inget lades till eller ändrades. 

5. Aktualiteter 

a. Statistik från Gymnasieantagningen (slutantagning) samt 

Gymnasierapporten 2022 

Punkten bordlades eftersom JS inte kunde närvara. Gymnasieintagningen 

bilägges minnesanteckningarna. (bilaga 1, 2) 

b. Uppföljning Gymnasieskolan, Skolverket 2022 (bilaga 3, 4) 

Ordförande gick igenom det mest aktuella för programrådet från 

uppföljningen av gymnasieskolan. 2,9 % av alla som läser på gymnasiet läser 

vård- och omsorgsprogrammet. 8,9 % läser VO-programmet om man jämför 

med alla yrkesprogram. Skett en liten ökning av antalet pojkar som väljer VO-

programmet. De som har svenska som andraspråk har också ökat. Diskussion 

följer kring språkutmaningar, framförallt under APL-perioderna. Ordförande 

berättar att man allt mer inom äldreomsorgen tillämpar funktionen 

språkombud. Som konstateras tidigare är det stora språkutmaningar inom 

vuxenutbildningen. Många som söker har gamla betyg i svenska som 

andraspråk. Språk är färskvara. En annan utmaning inom vux är att skolorna 

kan söka statsbidrag för att ta in personer med låg språkutbildning, krävs inte 

mer än SFI C som motsvarar svenska på årskurs 4-nivå för att söka 

statsbidrag. Många skolor går inte runt ekonomiskt utan möjligheten 

statsbidrag och sedan kommer problematiken kring att genomföra 

utbildningen p g a bristfälliga svenska kunskaper. Kan språktester vara ett 
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alternativ att komma tillrätta med problematiken? Vissa skolor genomför 

intervjuer för att bedöma språkkunskaperna. Råder olika uppfattningar i 

programrådet huruvida största utmaningen är språket. AB tycker att den 

största utmaningen är att hitta utbildad personal. AF ser stora utmaningar när 

behörighet är SFI C för att utbilda sig vårdbiträde. Alla konstaterar att SFI C är 

för låga krav. Ordförande tar med sig frågan hur det ser ut på 

ungdomsgymnasiesidan kring språket för personer som är födda i Sverige. 

Framgår också i presentationen att en stor andel vidareutbildar sig på 

högskolan och många kommer ut på arbetsmarknaden efter genomgången 

utbildning. 

c. Utkast 1, skrivelse till Utbildningsdepartementet  

Ett första utkast bifogades dagens möte som tagits fram av arbetsgruppen 

bestående av BS, AA, LA och MG. Programrådet tycker att utkastet ser bra ut, 

är lite formalia som behöver justeras. MG lägger till sina justeringar till 

senaste utkastet. Ordförande ser över dessa samt synpunkter från KL 

Målsättningen att skrivelsen går ut på remiss till Vårdnätet Vux och 

Vuxrektorsnätverket inom två veckor och deadline att svara på remissen blir i 

slutet av oktober/början av november. Skrivelsen skickas in senast i december 

2022 till Utbildningsdepartementet. 

d. Tema: Ökad attraktion 

i. Uppföljning Bazaren 2–3 juni 

Detta år var det ingen gemensam satsning. VO-College Stockholm hade 

en egen monter, där man kunde prova på olika vårduppgifter, ett 

seminarium genomfördes om omsorgsyrket, ambassadör från 

psykiatrin berättade om yrket samt en verksamhetschef berättade om 

sin resa från vårdare till verksamhetschef. Det var runt 7500 personer 

som besökte Bazaren, en hel del från Ukraina, samt deltagare med och 

utan vårdutbildning.  

ii. Syv-träff 20 september  

Ett initiativ från Kompetensarena Stockholm att göra 

yrkesutbildningar mer attraktiva. 6 medverkar (Vård- och omsorg, 

Byggföretagen, Handelsrådet, Teknikföretagen, Transportföretagen 

och Visita). Totalt 120 deltagare kan närvara. Syftet är att synliggöra 

yrkesutbildningar och lyfta aktualiteter. Ordförande samt en 

yrkesambassadör som jobbar som undersköterska och gruppchef, 

kommer närvara och berätta om vård- och omsorgsbranschen och 

yrket undersköterska. En möjlighet för syvar att samtala med 

professionen och mingel med andra syvar.  

iii. Digitala Gymnasiemässan 22–23 november  

VO-College Stockholm och Humana går i år ihop och finansierar en 

gemensam stor digital monter. De kommer att arrangera en gemensam 

satsning med att lyfta samtliga vård- och omsorgsutbildningar i länet 

under dagarna. Regionalt programråd kommer att involveras i 

chattarna. En förfrågan kommer att lyftas i rådet inför 

Gymnasiemässan.  
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e. Uppföljning dialogkonferens för vårdlärare- i samarbete bland 

annat Sanoma utbildning 

SR från Sanoma hade bjudits in för att diskutera ett upplägg om ett samarbete 

med Regionalt programråd VO om att bjuda in vårdlärare för att föra dialog 

utifrån det reviderade VO-programmet för att förbättra kurslitteraturen. Vi 

enas om vikten av opartiskhet och att de fyra stora förlagen deltar (Natur & 

Kultur, Gleerup, Liber och Sanoma). Kommer vara föreläsningspass från Liber 

och Natur & Kultur, mingel, bokbord. Regionala programrådet är 

sammankallande.  

Huvudsyftet är att mötas över skolgränser. Vi önskar nå ut till samtliga skolor 

inom vux och ungdomssidan. BS kan nå ut till vux via vårdnätverket och 

ordförande till ungdomssidan. Maxtaket är 80 personer, en vårdlärare/skola.  

Datum 12 december på em i Sanomas lokaler på Rosenlundsgatan. Diskussion 

uppstår huruvida Regionalt programråd kan vara avsändare när det är 

förlagen som vill möta vårdlärare. Utifrån att samtliga förlag deltar landar vi 

att vi inte går något förlags ärende. Vi diskuterar också om Regionalt 

programråd ska ha någon punkt och berättar vad som är på gång, ev. 

skrivelsen till utbildningsdepartementet, vidare att ngn utbildningsanordnare 

berättar vilka utmaningar man identifierat. Sanoma skissar på ett underlag till 

inbjudan och ordförande går ut med ett ”Save the date” till berörda deltagare. 

f. Årlig dialogkonferens, när, vad, hur?  

Beslut att vi planerar för en regional dialogkonferensen våren 2023, då vi även 

vet mer inför regleringen av yrket undersköterska. 

6. Övrigt 

a. Reglering yrket undersköterska, nuläge  

Föreskriften ute på remiss tom 14 oktober 2022. 

b. Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram 

Beslut taget att samtliga yrkesprogram ska ge högskolebehörighet, träder i 

kraft from 1 juli 2023.  

c. Ämnesbetyg  

Inget nytt, träder i kraft 1 juli 2025. 

7. Nästa möte 

Måndag 14/11 kl. 8.30-10.00 via Teams   

 - Skrivelse Utbildningsdepartementet   

 - Dialogkonferens i samarbete med Sanoma med flera, 12 december. 

 - Tema ökad attraktion    

    Uppföljning syv-träff 20 september   

    Nationella yrkesveckan, 17–23 oktober  

    Gymnasiemässan 22–23 november   

    Region Stockholms satsning i samarbete med VO-College Stockholm

 - Planera för regional dialog, Vt.- 2023    

 - Övrigt 

Bilagor 

1. Uppföljning gymnasieantagningen VO ht- 2022 

2. Gymnasierapporten 2022 

3. Uppföljning av Gymnasieskolan, Skolverket 2022  

4. PPT-presentation Regionalt programråd VO, 2022-09-19 
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