
Vad är Vård- och omsorgscollege idag?



22 regionala college

82 lokala VO-College

176 kommuner

20 landsting/region

114 gymnasieskolor



Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar

VO-College arbetar med att färdigställa ansökan om föreskrift 
för nationellt likvärdigt innehåll i YH utbildning till 
Stödpedagog tillsammans med nationella Kompetensrådet 
inom funktionshinderområdet (NKR).

Ett arbete kommer att påbörjas med att ta fram förslag till 
innehåll för ansökan om föreskrift för nationellt likvärdigt 
innehåll i YH utbildning inom äldreomsorgen – första mötet 22 
november.



Utvecklingsdialog med regionala ordföranden
och samordnare inom VO-College 

Under hösten 2016  pågår ett arbete med fokus på 
hur regionala VO-College kan ha en stödjande 
funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola 
och arbetsliv. 



Kort om utvecklingsdialogen

Höstens arbete ger en grund för utveckling av  hur regionala VO-
College kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet 
mellan skola och arbetsliv. 
Utvecklingsarbetet startar hösten 2016 och fortsätter sedan på det sätt 
som är möjligt….

Några områden som utkristalliserats hittills, där regionala VO-College 
kan ha en stödjande funktion är:
• Handledarutbildning
• Validering
• Språkombud



Språkombud

• Under hösten har Vård- och omsorgscollege tillsammans med Stiftelsen 
Stockholm läns Äldrecentrum haft två parallella utbildningsomgångar till 
språkombudsutbildare igång.

• Vid årsskiftet kommer det att finnas ca 70 språkombudsutbildare i landet 

• Ytterligare en utbildning planeras för våren 2017 (under förutsättning att det 
finns tillräckligt många deltagare). 

• Inbjudan till språkombudsutbildare vänder sig till regionala Vård- och 
omsorgscollege 

• Regionala Vård- och omsorgscollege ansvarar sedan för att 
språkombudsutbildarna utbildar språkombud utifrån regionala och lokala 
förutsättningar

Mer om språkombud finns på www.vo-college.se/språkombud

https://www.vo-college.se/sprakombud


Förberedande projekt inom temat 

Framtidens välfärd 

Fokus vård och omsorg
Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

2015-12-01 – 2016-06-30



1. Språk- och kommunikationskompetensen behöver 
utvecklas

2. Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas 

3. Strukturer och stöd för lärande och utveckling på 
arbetsplatserna behöver utvecklas 

4. Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras 

5. Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver 
utvecklas 

Fem utmaningar identifierade



Tydliggöra handledaruppdraget 
inom VO-College

Sammantaget visar förstudien som avsett tydliggörande av 
handledaruppdraget i VO-College att denna funktion är central vid all 
rekrytering, APL, LIA samt praktik. 

För att kunna använda handledarfunktionen i dess fulla potential som 
en del i ett arbetsplatslärande krävs handledarutbildning och personlig 
lämplighet, struktur för handledning på arbetsplatsen, legitimitet från 
chef och kollegor, tid för handledaruppdraget samt samverkan med 
utbildningsanordnare. 



Vi har ett resultat….. 

Resultaten av Fokus vård och omsorgs finns på VO-College hemsida i form av:

• Slutrapport där projektets resultat presenteras övergripande samt förslag till 
fortsatt utvecklingsarbete beskrivs. Vissa förslag kan VO-College själva arbeta 
vidare med, andra saker förutsätter att ”andra” aktörer agerar.

• Delrapporter där de olika utmaningarna beskrivs mer ingående och förslag till 
fortsatt utvecklingsarbete presenteras.

• Till de olika delrapporterna ( utmaningarna) finns det några power point bilder 
som komplement till rapporterna

https://www.vo-college.se/esf-forstudien-fokus-vard-och-omsorg

https://www.vo-college.se/esf-forstudien-fokus-vard-och-omsorg


Exempel på vad som görs med 
resultaten – nationellt

• Arbetsgruppen marknadsföring tar del av delrapporterna om 
jämställdhet ( kansliet och Örebro) och diskutera förslag till 
utveckling av marknadsföring utifrån resultatet av Örebros 
delprojekt ” Genus, jämställdhet och den könssegregerade 
arbetsmarknaden ”



Områden för fortsatt utvecklingsarbete 
inom VO-College struktur

Här återfinns resultat kopplat till ett behov av översyn och eventuell 
revidering av de kriterier som ligger till grund för certifiering i VO-
College. 

Det handlar om språk- och kommunikationskompetens, jämställdhet 
och normkritik samt eventuellt gymnasiesärskolans program Hälsa vård 
och omsorgs möjlighet att ingå i VO-College struktur. Arbetet tas vidare 
i samband med verksamhetsplaneringen.



Exempel på områden som kräver 
politiska beslut och/eller samverkan på 
nationell nivå

• Tillträde till vuxenutbildningen för den som redan har en 
gymnasieutbildning men vill läsa yrkesämnen för arbete inom 
vård och omsorg

• Ingen finansiering för validering annat än i 
utbildningssystemet. En hindrande faktor för validering av 
kompetens om personen inte redan är antagen till 
utbildningssystemet.



Vad kan göras med resultaten -
regionalt och lokalt?

Exempelvis:

Ta del av resultaten i de olika rapporterna och använd det som passar 
det pågående arbetet i era regionala och lokala college

Flera delrapporter innehåller konkreta förslag till utveckling som kan 
ske både nationellt, regionalt och lokalt.

Andra rapporter innehåller resultat som troligtvis kan ge inspiration till 
utveckling i  regionerna



Exempel på vad som görs med 
resultaten – nationellt

Några resultat kommer presenteras snart här på årets Rikskonferens:

” Män och normer inom vård och omsorg” VO-College Örebro

” Attityder till arbete i vård och omsorg” Göteborgsregionen


