
Validering vård och omsorg
ESF- rådets utlysning:

Strategisk kompetensutveckling av yrkesverksamma inom validering



PO:1 projekt – kompetensutveckling och 
metodutveckling
• Projekttid 1 mars 2020 – 30 juni 2022 uppdelat på följande 

sätt:

• Analys- och planeringsfas mars – juni 2020

• Genomförandefas, dvs metodutveckling och 
kompetensutveckling 1 juli 2020 – 30 maj 2022, i praktiken 
from 1 september 2020.

• Avslutningsfas juni 2022
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Projektet kommer att fokusera på 
följande:
• Uppföljning och revidering samt vidareutveckling av det 

framtagna metodmaterialet för validering. 

• Framtagande av innehåll och form för, samt genomförande av 
kompetensutveckling för yrkesverksamma inom validering.  

• Utveckling av en modul för valideringshandledare inom ramen 
för VO-College nationella handledarutbildning. 

• Tydliggörande och utveckling av Regionala VO-College roll som 
stödstruktur för validering i vård och omsorg
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Projektorganisation

• VO-College styrelse är styrgrupp för projektet ( på samma sätt 
som i de två tidigare ESF- projekten)

• Nationella rådet är referensgrupp i projektet ( på samma sätt 
som i de två tidigare projekten)

• Projektledningen består av huvudprojektledare som finns vid 
VO-College kansli och två valideringskunniga delprojektledare 
som rekryteras under analys- och planeringsfasen.
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Arbetssätt

Den kompetensutveckling som kommer att erbjudas i projektets 
genomförandefas, planeras att utföras av "egen kompetens" 
inom VO-College. 

Delprojektledare, som framför allt är de som kommer att 
genomföra kompetensutveckling i form av föreläsningar, 
workshop, seminarier, lärande nätverk mm. kommer i 
möjligaste mån att rekryteras från VO-College organisation. 
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Arbetssätt forts

Projektledningen kommer att tillsammans med regionala VO-
College arbeta fram formerna för kompetensutvecklingen som 
utgår från VO-College valideringsmodell. 

Det arbetssättet ger goda förutsättningar att rusta 
organisationen med kompetens både under och efter projektet.
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Kompetensutveckling i projektet

• Den kompetensutveckling som kommer erbjudas utgår från 
VO-College valideringsmodell ( riktlinjer och metodmaterial) 
och den inventering av kompetensbehov som kommer 
genomföras hösten 2020

• Kompetensutveckling i ”skarpt läge” (dvs i regionala VO-
College), troligtvis from vårterminen 2021 – vårterminen 
2022.

• Eventuellt pilot  i något regionalt VO-College under senhösten 
2020.
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Mer information om projektet 
kommer….
• Har du frågor eller funderingar om projektet och vad som är 

planerat, så hör av dig till Carin Bergström, projektledare

carin.bergstrom@vo-college.se

Kontaktuppgifter till delprojektledare kommer i september

Mer info om projektet finns på VO-College hemsida, som 
kommer uppdateras under projektets gång.

https://www.vo-college.se/esf?section=home
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