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Minnesantecknignar regionalt programråd Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Måndag 31 maj kl. 10.00-12.00 

 

Plats Teamsmöte   

 

Närvarande: Patrik Marinilli, Kati Liljebäck, Kerstin Noren (ersätter Lotta 

Starlander), Ann Strandqvist, Maria Grauers, Anders Broberg, Aisha Amin,           

Lena Alksten 

 

 

Agenda:  

1. Mötet öppnades av Aisha Amin, ordförande 

2. Lena Alksten valdes till sekreterare  

3. Dagordningen godkändes 

4. Ordförande gick igenom minnesanteckningarna och inget lades till eller ändrades. 

5. Ordförande gick igenom det som fastställts från Stor Stockholms om rådets funktion: 

• Dialog och information, bland annat inom ramen för Gymnasiemässan och 

Bazaren. 

• Samverka mer med de lokala programråden. 

• Arbeta med att ökat attraktion till VO. 

• Följa arbetet med statistik inom Vux och Gym. 

• Arbeta med kvalitetssäkring genom ex språkkunskaper, APL och 

handledarutbildning. 

 

6. Planering regional dialogkonferens (7 oktober 2021 kl. 9-12) med målsättning att 

skicka ut en ”save the date” före sommaruppehållet. 

 

Datumet fastslogs till 7 oktober 2021 klockan 09.00–12.00. 

 

Innehåll förslag:  

• Lägesuppdatering utifrån det regionala programrådets arbete, information om 

plattform och minnesanteckningar 

• Reglering av yrket undersköterska – information och diskussioner i grupp 
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o Förslag att bjuda in sakkunnig kopplad till propositionen till exempel 

någon från Socialstyrelsen som kommer att arbeta med regelverket, 

förskrifter runt skyddad yrkestitel samt Skolverket som reder ut vilka 

utbildningar som är godkända och vilka större förändringar som har varit. 

Eventuell genomgång av motsvarandelistan. Samt även en representant 

från SKR som berättar utifrån strategiskt tänk kring 

arbetsgivarperspektivet med erfarenheter från remissrundan kring hur 

arbetsgivare kan förbereda sig. 

– Ordförande kontaktar dem 

o Tid för dialog i respektive målgrupp  
 

• Valideringsprocessen, mer information om vad validering är och hur det går till. 

 

Diskussion om vilken målgrupp som kommer att bjudas in till konferensen och hur vi får till 

en dialog mellan deltagarna. 

 

Förslag på deltagare (max 50 st- plus eventuellt även digital del) 

• Arbetsgivare, kommunala och privata  antal 18 

o Regionen, Kati skickar förslag på 6 namn  antal 6 

• Utbildningsanordnare, rektorer och bitr. rektorer antal 18 

• Fackförbund    antal 5 

• Arbetsförmedling    antal 2 

 

Diskussion om syfte 

Belysa införandet av regleringen till skyddad yrkestitel för undersköterska och hur det kan 

påverka verksamheten.  

 

- vad innebär det för min verksamhet? 

- vad behöver verksamheten göra? 

 

Diskussion om form,  

digital/fysiskt möte eller hybrid - Beslut att köra en kombination 

 

Ordförande lägger upp ett förslag på program och återkommer. 

Info kommer att skickas ut före sommaruppehållet. 

 

7. Övrigt utgår 
 

8. Nästa möte 25/8 10.00 11:30 
 

 

 

/Lena Alksten 


