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Minnesanteckningar regionalt programråd  Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Onsdag 6 mars kl. 09.00-12.00 

                     Plats Storsthlm, Södermalmsallén 36 

                    Lokal  Gömmaren 

 

 

 

Närvarande: 

Ann Strandqvist 

Anders Broberg 

Mary Folkesson 

Lena Alksten 

Helena Johansson                                                                                                                                              

Anna Ohlsén                                                                                                                                                      

Aisha Amin 

 

Förhindrad att närvara: 

Lotta Starlander                                                                                                                                                  

Johanna Ström 

 

 

 

Dagordning:  

1. Mötet öppnas av ordförande 

 

Aisha Amin öppnar mötet.  

 

2. Val av sekreterare  

 

Anders Broberg. 
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3. Godkännande av dagordning  

 

Dagordningen godkändes efter tillägg av en övrig fråga, hur den nya organisationen med 
Region Stockholm påverkar oss. 

 

4. Genomgång av föregående protokoll  

 

VO VT 19 ansökan hade hela 30% inte behörighet att söka Vård- och omsorgsprogrammet (VO) av 
de som sökte. Detta diskuteras nu på central nivå och hur det kan hanteras framåt.  

 

-Statistik fr YH/SWECO var svåranalyserat vad gäller lokala delar. 

 

-Det finns idag ingen bra statistik för hur många som söker YH-utbildningarna, i nuläget.  

 

-ÅSÖ-YH har fått OK att köra Anestesi-, IVA-, OP- specialistundersköterskeutbildning. 
Kursen är 1 år på heltid. De driver sedan tidigare Barnspecialistutbildning. 
Äldrespecialistundersköterskeutbildningen finns inte kvar. 

 

-Senaste protokollet från Nationella programrådet för VO är ännu ej tillgängligt. 
Ordförande mailar ut när det är tillgängligt.  

 

-Regionalt programråd finns bara i Sthlm, inte någon annanstans ute i landet. 

 

-Lokalt programråd finns på vissa skolor men Lotta har tagit ansvar för att undersöka hur 
många rektorer/skolor som har ett fungerande lokalt programråd. 

 

-Aisha följer upp med Madeleine Sjöstrand Ordförande/direktör för Storsthlm att det inte 
finns lokala programråd och att STHLM måste driva på detta centralt, annars har vi i 
Regionala programrådet inte väletablerad koppling till de lokala råden.  

 

-Den 16 januari hade Aisha ett möte med ansvariga för Kompetensarena Sthlm angående 
vikten av att bygga regionala stödstrukturer för arbetet med samverkan mellan arbetsliv 
och skolor för att underlätta språkstöd, APL, rekrytering och sökande till skolorna.  

 

-Den 12 mars går en gemensam vård-mässa av stapeln som arrangeras av 
Arbetsförmedlingen. Bazaren som genomfördes i februari var välbesökt av många 
arbetssökande. 

 

5. Aktualiteter inom vård- och omsorg  

 
- Ordförande informerar om nationella om utredningen om yrket Undersköterska. Det ska 
komma ett besked i slutet på april. Socialstyrelsen och Skolverket har gjort olika delar i 
utredningen. 
 
-Pengar till extratjänster kommer inte att betalas ut under 2019 då det inte ingår i årets 
budget. Dessa 500 miljoner, som tidigare kallats stimulansmedel,  kommer inte att betalas 
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ut. Detta kommer bl.a. att slå hårt mot gruppen lättare intellektuella begränsningar som 
ofta får en praktik via stimulansmedlen. 
 
- Ordförande har nyligen varit på en nationell konferens gällande VO-College. Det finns nu 
en öppen marknadsföringsplattform på VOCs nationella hemsida där man hittar material 
och tips på  hur man kan marknadsföra Vård- och omsorgsprogrammet och hur vi kan 
göra yrket mer attraktiv. Det finns även tips för hur man kan ordna mässor. 
https://www.vo-college.se/idebank 
Man kan även hitta material för handledarutbildning. https://www.vo-
college.se/handledarutbildning?section=home  
 
-Olga Orrit, språkombudsguru, kan kontaktas för att få hjälp att uppmärksamma språket 
vikt och möjligheter i omvårdnaden. Stockholms Stad kör redan ett projekt inom detta 
område. Bl.a. kommer Staden att utbilda 100 språkombud och chefer kommer att få 
utbildning i hur de kan arbeta på ett språkstödjande sätt. De får bl.a. stöd från SKL med 
finansieringen. Tips fr SÄR-Vux: Kung Saga, ett koncept för att arbeta med språk och 
kommunikation på arbetsplatsen som underlättar för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 
 
-Arbetsförmedlingens upphandling ang. vårdbiträdesutbildning ligger öppen för anbud 
tom 28 mars 2019. https://www.opic.com/org/arbetsformedlingen/  
 
 
6. Nationella Programrådet VO  
 
- Protokollet från senaste mötet (11/2) ej tillgängligt ännu.  

 

a. Rapport lokala programråd (Lotta)  

 

-Bordlägg till nästa möte. 
 
b. Hur sprider vi informationen vidare från Regionalt programråd VO?  
 
- Fortsatt dialog med Storsthlm gällande detta. Ordförande följer upp. 

 

7. Regionala stödstrukturer  

 

-Inget nytt. Se punkt 10. rörande årlig konferens. 

 

8. Uppföljning validering av APL inom vux (Ann) 

Ann har skrivit förslag på en text till Nationellt programråd angående problem som 
uppstår för utbildningsanordnare  inom vuxenutbildningen i Region Stockholm. Det är 
otydligt när och hur Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och Förordning 

(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska användas vad det 

gäller apl 15% och validering. Denna otydlighet äventyrar en likvärdig utbildning för vuxna 

inom Sthlms län. Det diskuteras olika förslag på hur texten kan göras tydligare, Ann och 

Aisha kommer gå igenom texten och göra denna tydligare, sedan mailas texten ut till 

medlemmarna inom regionalt programråd för åsikter innan den mailas vidare till Nationellt 

programråd. Målsättning är at tvi får in skrivelsen första veckan  i april. Innan dess skickar 
Ann ut textförslag med deadline ca en vecka innan den ska skickas in. 

 

https://www.vo-college.se/idebank
https://www.vo-college.se/handledarutbildning?section=home
https://www.vo-college.se/handledarutbildning?section=home
https://www.opic.com/org/arbetsformedlingen/
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9. Gemensam marknadsföring  

 

Den 12 mars har arbetsförmedlingen ett event gällande rekrytering till vård- och 
omsorgsbranschen. I oktober kommer nästa event. I november går gymnasiemässan av 
stapeln. Dialog kring yrkes-SM till Stockholm 2022 har lyfts i Storsthlm som ett sätt att 
marknadsföra sig. Aisha undersöker hur långt man kommit i processen. 

 

10. Planering årlig konferens  

 

-Fokus på marknadsföring, bjuda in Skolverket, Socialstyrelsen m.fl. som pratar om 
aktuella utredningar. Ett förslag är att bjuda in Worldskills. Stödstrukturer är viktigt att 
diskutera och regeringens planer inom detta område.  
 
Preliminärt datum för en konferens i september, eftermiddagar v.37,  föreslås för då har 
utredningar och rapporterna kommit. Aisha undersöker om vi kan vara på STHLM. 
 
11. Övrigt  
 

- Vad innebär det att Stockholm nu är en Region? Diskussion. 
- Nästa möte 3 maj kl. 1100-1400 på Storsthlm. Inbjudan mailas ut. 
- Punkter till nästa möte: 

o Programråd 
o Skrivelse APL och validering 
o Planering av konferens  
o Reglering av yrket undersköterska, vart befinner sig arbetet/processen 

(Skolverket, Socialstyrelsen m.fl.?) 
o Stödstrukturer 
o Marknadsföring- Worldskills 
o Övrigt 

 
Mötet avslutas 
 
 
Minnesanteckningarna skrivna av Anders Broberg 
Justerade av Aisha Amin 

 


