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Möte regionalt programråd Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Onsdag 21 april kl. 13.00-15.00 

 

Plats Teamsmöte  

 

 

 

Agenda:  

1. Mötet öppnas 

2. Val av sekreterare 

Johanna vals till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

4. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

5. Aktualiteter 

a. Rådets funktion (bilaga 1) 

Johanna tar fram nytt avtal för ordförandeskapet i rådet. 

 

Utifrån avtalet om ordförandeskap för programråd diskuterar 

gruppen områden och frågor som man avser jobba vidare med. 

 

Rådet kommer jobba vidare med dialog och information, bland 

annat inom ramen för Gymnasiemässan. 

Rådet vill samverka mer med de lokala programråden.  

Rådet vill fortsatt arbeta med att ökat attraktion till VO. 

Rådet vill även följa arbetet med statistik inom Vux och Gym.  

Rådet vill fortsatt även arbeta med kvalitetssäkring genom ex 

språkkunskaper, APL och handledarutbildning.   

 

Inom Storsthlm kommer man ta fram en rapport för vux 

liknande den som finns för gymnasiet, rapportsläpp planerad till 

november 2021.   

  

b. Uppföljning rapport från Arbetsförmedlingen 

Annika visar statistik för vuxnas etablering på arbetsmarknaden 

inom VO, presentationen bifogas till anteckningarna (bilaga 1).  
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Gruppen för diskussion om siffrorna och bakomliggande 

faktorer. 

c. Gymnasieantagningen 

Johanna berättar kort om preliminärantagningen för VO. 

Sökande april 2021 462 (376 föregående år) 

Platser april 2021 604 (628 föregående år) 

Antal antagna elever 2020, 375. 

25 skolor erbjuder programmet 

67,9% tar examen på tre år från VO (antagna 2017).  

d. Nuläge, reglering av yrket undersköterska 

En proposition är överlämnat till regeringen om att 

undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Beslut väntas tas 15 

juni i riksdagen, i linje med förslaget. Det är tänk att gälla från 1 

juli 2023 (dvs tidigareläggs med 1,5 år). En grupp hamnar i kläm 

som kommer behöva validera sina kompetenser. Hålla koll på 

vilket typ av stöd som kommer.  

   

e. Nuläge reviderat VO-program 

i. Konsekvenser och utmaningar, pågående aktiviteter 

Gruppen diskuterar de utmaning man ser med APL för 

Vux och Gym med det reviderade VO-programmet. Det 

kommer bli fler kurser med APL och redan idag ser man 

ett underskott på platser. Många gör APL inom 

akutsjukvård, gruppen diskuterar om det finns andra 

området som bör lyftas mer och om det går att samverka 

mer kring detta.  

 Man ser att det reviderade programmet ger en bredare 

och starkare bas mot fler områden (äldreomsorg, 

funktionshinderområdet, akutsjukvård, psykiatri).  

f. Stödstrukturer kring ökat attraktion, språkstödjande insatser, 

APL 

Frågan bordläggs till nästa möte 

i. Hur ska/kan det regionala programrådet jobba/driva 

dessa frågor? 

g. Planering regional dialogkonferens (7 oktober 2021 kl. 9-12) 

Rådet bestämmer att bordlägga frågan till nästa möte 

6. Övrigt 

7. Nästa möte 

 31 maj kl. 10-12. Huvuddelen av mötet kommer att avsättas till att 

planera den regionala dialogkonferensen den 7 oktober. Målsättningen 

är att skicka ut en ”save the date” före sommaruppehållet.  

 


