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Inledning 
 
Utveckling i regionalt VO-College Halland 
 
Sedan certifieringen 2016 har flera viktiga områden varit i fokus för samverkan samt utveckling. 
Arbetet har skett strukturerat genom att vid varje möte, regionalt som lokalt utgå ifrån 
aktivitetsplanen och uppdatera denna. Under perioden har också fler utbildare och arbetsgivare 
anslutit sig till VO-College Halland. Antalet elever som avslutar sin utbildning med diplom har ökat 
markant under perioden, vi ser en ökning på 42% för gymnasieutbildningen och med 18 % för 
vuxenutbildningen.  
För att möta behovet av kompetens hos arbetsgivarna har samarbete genom VO-College Halland 
skapat olika projekt med lärlingsutbildning där peer learning ingår som handledningsmetod. 
 
Med två lokala VO-college har en av framgångsfaktorerna varit att lägga mötesplanering och agenda 
utifrån regional mötesstruktur. Samordnare och de lokala ordförande har därmed kunnat återkoppla 
och återföra frågor och dialoger på ett snabbt och effektivt sätt. Detta har lett till att årliga aktiviteter 
genomförts och uppfattats inarbetade. Arbetsgrupper för att utveckla olika områden har bildats t.ex.  
gemensamma APL-bedömningar, årets handledare, VO-veckan mm. Struktur och innehåll för 
Handledarutbildningen Steg 1 har tagits fram och genomförs regelbundet. Handledarutbildning Steg 
2 genomförs första gången under hösten 2020. 
 
Vi har utvecklat vårt arbete i styrgrupperna med att använda Microsoft Teams där arbetsmaterial och 
information görs tillgängligt för alla i styrgrupperna. Sedan våren 2020 sker de flesta 
styrgruppsmötena via denna plattform eller i en kombination av vanliga möten med Teams som 
komplement. Detta har underlättat för fler att vara med på våra möten och uppfattas som effektivt 
och enkelt. Den regional styrgruppen har över tid haft en relativt stor omsättning av ledamöter men 
också att deltagare haft svårt att medverka – ett problem då personer med beslutsmandat också 
besitter tjänster som konkurrerar om deras närvaro. Genom att förlägga vissa av våra träffar som 
Teams möten har bidragit till att fler kan delta aktivt. 
 
 
Ett dokument har skapats som tydliggör roller och ansvar för ordförande, samordnare och respektive 
styrgruppsmedlem i både regional som lokal styrgrupp. Detta dokument underlättar för alla och 
förenklar när det kommer in nya deltagare i styrgrupperna.   
 
Processledartjänsten som från början låg under HR-avdelningen på Region Halland har under 
certifieringstiden flyttats till att ingå under Forskning och Utveckling. Flytten samt att nyrekrytering 
till tjänsten skett fyra gånger har medfört att rollen som processledare varit svår att utforma. 
Sammantaget med styrgruppsmedlemmarnas omsättning ses detta ha till viss del negativ påverkat 
och därmed fördröjt utvecklingen av arbetet i Vård-och omsorgscollege Halland. 
 
Förbättringsområden för deltagarna i styrgrupperna är att prioritera deltagandet i styrgruppsmötena. 
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Vision för VO-college Halland 
 
Vård och omsorgens bästa arena för samverkan mellan utbildning och arbetsliv som en del i att 
kvalitetssäkra rätt kompetens i vård och omsorg: 
VO-college Halland skall arbeta med: 
 

• Bidra till att säkra vårdverksamheternas behov av kvalificerad arbetskraft 
• Skapa modern utbildning av hög kvalité som direkt leder till arbete och lägger en god grund 

för vidare studier  
• Arbetsgivarna inom samverkan är fortsatt attraktiva arbetsgivare med goda möjligheter till 

yrkesutveckling för de anställda 
 
 
Övergripande beskrivning av utvecklingsarbetet (vägen mot önskat framtida 
läge) 
  
Tillsammans är det som skall vara vägledande mot framtida läge.  Framgångskoncept ska fortgå med 
att ha engagerade och kunniga deltagare i olika arbetsgrupperna för att få en bred förankring i beslut 
och implementering. 
 
Vi skall fortsatt gemensamt ta fram aktiviteter och följa upp dessa men också att inkludera fler 
parter, ex Arbetsförmedling, Yrkesvägledare och Högskolan i Halmstad. Vi bör också sträva mot att få 
in fler deltagare som har HR- bakgrund. Fortsatt vill vi se en utveckling mot att fler arbetsgivare och 
utbildare kommer att ansluta sig till vårt college. 
 
Tillsammans ska vi också skapa bra förutsättningar för attraktiva utbildningar, både för potentiella 
sökande, studerande samt de som vill fortbilda sig. Att arbetsgivarnas krav på kompetens uppfylls 
genom ett nära samarbete med alla involverade partner i VO-College Halland. 
Det finns många aktiviteter att arbeta vidare med för att nå våra nya beslutande mål-regionalt och 
lokalt i VO-College Halland. 
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Tidigare mål och genomförda aktiviteter 
   
 

Mål 1 
 
Öka attraktionen för vård och omsorgsutbildning 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Medverkan på gymnasiemässa, 
programråd, upplevelseverkstäder, 
MOA-mässa, samarbete med 
arbetsförmedlingen. PRAO, 
jobbskuggning. 
 
 

Finns 
utvärderingar 
fr upplevelse-
verkstad, 
mm? 

Positiv respons och stort intresse från 
deltagare. 
2019 ordnades även Upplevelseverkstad 
för vuxna. 
Över hälften av deltagarna på 
upplevelseverkstaden visade i 
utvärderingen att de ville veta mer om 
yrket och utbildning. 
För att bredda intresset och entusiasmera 
för yrket har företrädare från 
verksamheterna valts utifrån 
genusperspektiv, ålder, erfarenhet och 
mångfald. 
 
 

Under VO-College veckan genomförs 
olika aktiviteter som syftar till att 
inspirera, motivera samt sprida 
bredden och mångfalden inom yrket. 

 Välbesökt med stort intresse. 
Arbetsgrupper finns. 

 Kommunerna arbetar med samverkan 
genom Ung omsorg, Ungdomstrainee 
och Prao för att väcka intresse för 
vårdarbete och utbildning. 
 

 Ett stort deltagande. 

Lärling  Lärlingsplatser inom kommunal hälso- 
och sjukvård. Även införts inom psykiatri 
samt i ett utvecklingsarbete inom 
akutsjukvård, i samverkan mellan 
utbildare, region och kommun. 

Medverkan i DUA (delegationen för 
unga och nyanlända till arbete) har 
skett i vissa kommuner. 

 DUA har satt fokus på att män kan arbeta 
och utbilda sig inom vård och omsorg. 
Fler män har även sökt utbildningarna i 
samband med migrationen from 2015 och 
framåt. 

Enhetschefer deltar aktivt på SFI-
utbildning med information om arbetet 
inom vård och omsorg. 

 Goda resultat med allt fler sökande. 

Tillgänglighet ökat med nya 
certifierade utbildare 
 

 Campus Laholm samt ARENA utbildning, 
Halmstad. 
 



 
 

 

7 
 

 

 

Mål 2 
Öka antalet antagna inom vård och omsorgscollege Halland 

Aktivitet Utvärdering Kommentar till resultatet 
Campus Laholm 
 

 Certifierad utbildare sedan 2019. 
 60 platser. 
 

Fler kursstarter på vuxenutbildningen 
och flexibla studier. Utökat kursutbud. 

 Vuxenutbildningen ökat med ca 35 % fler 
elever. 

Rekrytering av fler Vård och 
omsorgslärare. 

 Möjliggör att ta emot fler elever och 
högre kvalité på utbildningen. 

Vårdflex  Möjliggör studier som kan kombineras 
med arbete. 

Kompetensutbildning via 
äldreomsorgslyftet 

 Pågår i hela college i olika former. 

Marknadsföringsgrupp  Startades i Syd 2017, detta har ökat 
samarbete med utbildarna, arbetsgivarna 
och SYV. 

 

Mål 3 
3a) Öka andelen elever som slutför Vård och omsorgsprogrammet på ungdomsgymnasierna med 
diplom  
3b) Öka antalet elever som slutför vuxenutbildningen inom vård och omsorg med diplom 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Statistik från Skolverket visar att 
andelen elever med godkända 
betyg ökat from 2015 

 Svårigheter med att få fram resultat, 
olika ingångar och ett lärande på 
”flexbasis” inom vuxenutbildningen. 
Positiv trend att 85-90% av eleverna 
inom Vård och omsorgsprogrammet 
avslutar med godkända betyg under 
läsåren 2018 - 2019 enl Skolverket. 
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Antalet utskrivna Diplom i 
Gymnasieutbildningen har ökat 
från 2017 med 42 %. 
Ökning i vuxenutbildningen under 
samma tid är 18 %.  
 

 Målsättningen är att fortsätta med 
denna ökning. 
Gymnasieutbildningen utfärdade 2017, 
67 diplom 
2019, 95 diplom. 
Vuxenutbildningen utfärdade 2017, 
199 diplom  
2019, 236 diplom. 

 

 

 

 

 

Mål 4 
Kvalitetssäkra validering inom VO-college Halland 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Deltagande på VO college Validerings-
utbildningar för utbildare och berörda 
medarbetare. Deltagande på 
Högskoleutbildningar för validering. 

   Validering genomfördes med de lokala 
strukturerade modeller som bygger på 
Yrkeshögskolan/VO-College förskrifter. 
Beslut taget om att använda VO college 
valideringsmodell from 2018. 

Deltagit i metodutveckling i 
efterfrågade enkäter mm inför 
regionalt arbete med utvecklandet av 
valideringsmaterialet. 

 Pågående arbete som vi följer och deltar 
i. 
Deltagande i modul 1 samt modul 2 i efs-
projektet 2020-2021. 

Workshop – Validering inför uppstart 
av Handledarutbildning Steg 2 

 Handledarutbildning steg 2 uppstart 
hösten 2020. 

Följsamhet av nationella riktlinjer kring 
validering. 
 

 Utbildare arbetar efter riktlinjer. 
 

 

 

Mål 5 
Kompetensbehov hos arbetsgivarna ska speglas i valda yrkesutgångar 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Kommuner samt privata aktörer 
genomför en kompetenshöjning för 
tillsvidareanställda och 

 Projekt pågår i olika former och med bra 
genomströmning.  
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visstidsanställda/timanställd personal 
att studera/validera till 
undersköterska. Utbildningslängd ca 30 
veckor. 
 

Integrationsprojektet 2017 – 2020, REKO, 
ökad utbildningstakt m.fl. 
 

ARENA utbildning (SVOK-Svensk vård 
och kompetensutbildning) 
vårdbiträdesutbildning I Halmstad 
 

 Uppdragsutbildning som 
Arbetsförmedlingen upphandlat för fyra 
år med start jan-2020. Certifierade dec 
2020. 
 

Samarbeta kring Äldreomsorgslyftet 
 

 Nya utbildningar startas kontinuerligt. 
 

 Det finns möjlighet till extra språkstöd 
på utbildningarna om behov finns. 
 

 Vuxenutbildningarna erbjuder detta i 
samråd med andra aktörer. 
 

Lokala och regionala kompetensråd  Vuxenutbildningen är en del av regional 
samverkan kring vuxenutbildning, deltar i 
regionala kompetensråd och driver 
lokala kompetensråd för att säkerställa 
matchningen mellan utbildning och 
kompetensbehov på lokala 
arbetsmarknaden. 

 

Mål 6  
Öka tillgången på kvalitetssäkrade APL platser 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Nya arbetsgivare har anslutit sig och 
kommunernas platser har ökat både 
inom demens, äldreboende och 
hemsjukvård. 

 Region Halland har samma platsantal 
som tidigare. Fortsatt arbete kommer att 
ske tillsammans med arbetsgivare och 
utbildare för hur kommande nya 
utbildningar och dess apl bäst kan 
hanteras. 

APL-grupp samordnar, nätverk bildat. 
 

 Välfungerade och inarbetat nätverk. 
Kontinuerliga träffar. 
 

Inventering av APL platser för Region 
Halland utförd 2020. 

  

Alla arbetsgivare har APL-avtal   
Gemensamt introduktionsbrev till 
elever inför APL har tagits fram och 
används 

  

Utvärdering av APL via es-maker-enkät 
har utvecklats och skall användas 

 Låg andel besvarade enkäter. Översyn 
planeras ske för nuvarande enkäts 
innehåll och sätt som den erbjuds till de 
studerande. 
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Mål 7 
Öka antalet utbildade handledare inom VO-college Halland 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Fortgående Handledarutbildning steg 1    Utförs 3-4 ggr/år med ca 30-40 deltagare 

per tillfälle. 
80-100 deltagare /år.  
 
 

Handledarutbildning steg 2  Startat hösten 2020. 
Medvetet arbete hos arbetsgivarna för 
att säkerställa att utbildade 
Handledare finns på alla enheter. 

 Samtliga enheter har utbildade 
handledare. 

Utvecklat digital Handledarutbildning 
Steg1 samt Steg 2. 

 Pandemin skapade efterfrågan på denna 
form. 

 

 

Färglägg fältet utvärdering enligt nedan 

Uppfyllt 
Delvis uppfyllt 
Inte uppfyllt 

 
 
 
 
 
 
 
Nya mål  
De nya målen för den kommande certifieringsperioden är så långt det är möjligt mätbara samt är 
kopplade till ett eller flera kriterier.  
 
Aktivitetsplan 
Följande aktiviteter är framtagna att genomföra för att uppnå målen. Person/funktion är utsedd som 
ansvarig för respektive aktivitet och uppföljning av aktivitetsplanen sker kontinuerligt och i vilket 
status de befinner sig i.  
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LS= Lokal styrgrupp 
RS= Regional styrgrupp 
 
  
 
 

Mål 1 
Utveckla lärandet på arbetsplatserna för studerande/eleverna/lärling 
 
Aktivitet Status Ansvarig Kopplat 

till 
kriterium  

Möjliggöra för APL- platser utifrån nya utbildningen Pågår RS/LS 2,9,10 
Utveckla handledarutbildning Steg1 och Steg 2 Pågår RS/LS 3 
Utveckla pedagogiska handledningsmodeller  Planeras RS 3,8 
Verka och stimulera för språkutvecklande arbetsplatser Planeras 

 
RS/LS 4,5 

Återuppta och utöka samarbetet med Högskolan Halmstad  
 

Planeras 
 

RS 2,4 

Utveckla och använda resultatet av APL utvärderingen i 
kliniska verksamheten 

Pågår 
 

RS/LS 6 

Utveckla nya underlag för omdöme utifrån “nya” utbildningen Planeras 
 

RS/LS 2,3 

 

 

Mål 2 
Skapa och öka förutsättningar för rekrytering av rätt kompetens inom vård och omsorg 
 
Aktivitet Status Ansvarig Kopplat 

till 
kriterium  

Öka förutsättningar för att samordna /skapa 
kompetensutbildning utifrån arbetsgivares inventering av 
kompetensbehov hos anställd personal 
 

Pågår RS/LS 4 

Anpassa och skapa rätt information till sökande av utbildning 
och om förutsättningarna på arbetsmarknad 

Planeras 
 

RS/LS 1,2,4 

Arbeta strategiskt med utbildning och kompetensutveckling 
utifrån Äldreomsorgslyftet 
 

Pågår 
 

LS 2,3 

Underlätta och stödja lokala college i valideringsarbetet 
 

Pågår 
 

RS 3,9 

Arbeta för mångfald och könsneutral information om yrket Planeras 
 

RS/LS 3,4 
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 Fortsätta att samverka med Arbetsförmedlingen och övriga 
aktörer att ta del av prognoser samt hålla oss uppdaterade 
gällande kompetensförsörjning 

Pågår RS 2,3 

 

 

 

 

 

 

1. Vård- och omsorgscollege  
 
Det övergripande syftet med Vård- och omsorgscollege i Hallands län är att trygga regionens framtida 
behov av välutbildad personal inom vård- och omsorgssektorn. Genom vår regionala samverkan vill vi 
skapa de bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda vård- och omsorg av högsta kvalitet till 
länets medborgare.  
Det regionala VO-College är uppdelade i två lokala, där de tre sydligaste kommunerna Halmstad, 
Laholm och Hylte bildar VO-College SYD. I norr finns också tre kommuner men där Kungsbacka som 
är den nordligaste valt att gå med i VO-college Västra Götaland och VO-college NORR består då av 
Varberg och Falkenbergs kommun. 
På arbetsgivarsidan är samtliga fem kommuner samt Attendo, Norlandia och Region Halland anslutna 
till VO-college Halland. 

Samtliga kommunala utbildningsanordnare i länet med vård och omsorgsutbildare är certifierade 
samt Hermods, Drottning Blankas Gymnasieskola och Arena utbildning. 

 
 

Halland har en god befolkningsutveckling. Sedan 1970 har Hallands folkmängd ökat med 65 procent. 
Sverige som helhet ökade med 27 procent under samma period. 
Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2019. Antalet invånare i länet 
ökade med 4 496 personer, vilket är något mindre än 2018. Procentuellt innebär det att Halland hade 
den tredje största folkökningen i landet 2019 efter Stockholms län och Uppsala län. 
Hallands befolkning uppgick till 333 848 invånare den 31 december 2019. Halmstad, som passerade 
100 000 invånare under 2018, hade vid det senaste årsskiftet en befolkning som uppgick till 102 767. 
I fem av länets kommuner ökade befolkningen och procentuellt ökade den mest i Laholm. I Hylte 
minskade befolkningen marginellt. 
Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland, men inte i 
lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 40 % av den totala 
folkökningen, att jämföra med 47 % 2018 och 54 % 2017. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott 
bidrar med andra ord till en större andel av befolkningstillväxten. 
2019 hade samtliga kommuner i länet ett födelseöverskott och fem kommuner fick också ett tillskott 
via flyttningar från övriga landet. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott ligger relativt stabilt 
över tid. Invandringen varierar däremot beroende på förändringar i omvärlden och i nationell 
migrations politik. Det är alltså nivåerna på invandringen som till stor del förklarar variationerna i 
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befolkningsutvecklingen över åren. Eftersom Halland utvecklas och växer i positiv riktning finns alla 
möjligheter för vårt VO-College att utvecklas tillsammans med andra aktörer. Den stora inflyttningen 
till Halland gör också att vi får en fördel att lättare kunna rekrytera kompetent personal till vård och 
omsorg vilket kommer att hjälpa oss vid pensionsavgångar som väntar. Antalet utbildade motsvarar 
behovet men vi måste också arbeta vidare med att få personer att stanna kvar och utvecklas i yrket. 
Ett avtal avseende finansiering för Vård och omsorgscollege i Halland finns underskrivet av samtliga 
ingående parter.  Finansieringen innebär att en processledare kan vara anställd och driva olika 
utvecklingsarbeten. 
Region Halland arbetar med Hälsoinnovation i en samverkansgrupp med representanter från 
näringslivet och expertstöd. Målet är att öka Hallands konkurrenskraft genom ökad forskning och 
utvecklingstakt samt öka Hallands attraktionskraft som arbetsgivare och öka antalet företag som 
önskar etablera sig i Halland. Detta arbete följer VO-college Halland. 
 
 

Andelen tillsvidareanställd vård-och omsorgspersonal som helt eller delvis saknar utbildning 
motsvarande vård- och omsorgsprogrammet i procent 

 

Arbetsgivare 2020 2016 

Region Halland 0 0 

Hylte 20 21 

Halmstad 
Hemvårdsförvaltningen 

17 22 

Laholm 15.5  23 

Halmstad Socialförvaltningen 10 25 

Attendo 22 12,5 

Falkenbergs Kommun 18 12 

Varbergs kommun 15 12 
Norlandia Karl-Nordströmsväg 
VBG 

16 Ej certifierade 

Norlandia Vidhöge Veddige 11 Ej certifierade 
   
   
   

 

Attendo öppnade ett nytt äldreboende 2017 och utökade då sin verksamhet i Halmstad. Här var det 
svårt att rekrytera tillräckligt med undersköterskor och vårdbiträden anställdes. Under 2021 kommer 
kompetensen att höjas då åtta anställda avslutar sin pågående utbildning till undersköterska.  
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En Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025 har tagits fram för att ge en långsiktig 
inriktning för hälso- och sjukvården i Halland. Strategin är tänkt att fungera som en gemensam 
ledstång vid beslutsfattande för politiker, tjänstemän och utförande. Den har tagits fram tillsammans 
med en mängd aktörer, såsom invånarna i Halland, politiker och tjänstemän på olika nivåer, utförare 
av vård, i egen och privat regi, samt representanter från kommunerna. Faktaunderlaget visar på att 
hälsan hos invånarna i Halland är som helhet god men det finns ojämlikheter. Samverkan mellan 
hälso-och sjukvården och andra aktörer behöver stärkas för en god hälsa hos invånarna. Arbetet med 
att främja aktiva invånar- och patientmedverkan har inletts men behöver utvecklas. VO college 
Hallands mål ligger väl inom dessa områden. 
 
 

 

 

Andel 65 år och äldre av befolkningen 2019 

Kommun/Region Andel 65 år och äldre 

Falkenberg 24,1 

Halmstad 20,6 

Hylte 22,1 

Kungsbacka 19,8 

Laholm 25,0 

Varberg 23,5 

Hallands län 21,8 

Riket 20,0 

Källa: Statistiska centralbyrån 
 

Hallands framtida rekryteringsbehov inom vård och omsorg 2016 -2025 

Yrke Antal 2016-
2025 

Antal 2020 

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 1403 141 

Undersköterskor, vård och specialistavdelning 274 28 

Vårdbiträden 635 65 
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Personliga assistenter 434 43 

Vårdare, boendestödjare 396 40 

Källa: Hallands framtida rekryteringsbehov 

                                                             

 

 

 

 

 

 

2. Samverkan 

 
Inom VO-College Halland samverkar fem av dess sex kommuner. Halmstad, Laholm, Hylte, Varberg 
och Falkenberg (Kungsbacka valt att höra till VG regionen) Region Halland, Arbetsförmedlingen och 
Kommunal. I länet finns några privata vårdgivare som valt att ansluta sig, i dagsläget är dessa Attendo 
och Norlandia båda med verksamhet inom äldreomsorgen. 
 
Kommunal är en part inom VO-College Halland och finns representerade och är mycket aktiva i 
samtliga styrgrupper. 
Under certifieringsperioden har VO-College Halland arbetat med mötesstruktur, 
gruppsammansättningar och arbetssätt lokalt och regionalt. Fortgående sker arbete med att 
identifiera vilka frågor som är gemensamma, för att skapa en större samhörighet inom vårt College. 
Det som vi i dag har som ett arbetsflöde och en självklarhet i vårt samarbete har givetvis arbetats 
fram under dessa fem år. 
Kopplingen mellan regional styrgrupp och lokalstyrgrupp är starkt förankrad då båda lokala 
ordförandena har ett stort engagemang och varit ordförande under lång tid samt är ordinarie 
ledamöter i regional styrgrupp. 
Det har varit en viss rotation i representationen i styrgrupperna men viljan och engagemang från nya 
ledamöter har alltid funnits, en förutsättning för att lyckas med vår vision. 
Processledaren medverkar vid alla styrgruppsmöten och har kontakt med lokala ordförande 
regelbundet samt ingår i vissa arbetsgrupper vid uppstart, kontinuerligt eller vid behov. 
Programråd finns i båda lokala college och finns med i vår mötesstruktur med en stående punkt på 
agendan för återkoppling. Under certifierings perioden har det varit ett fortgående arbete för att 
hitta former för Programråd och hur de på bästa sätt kan harmoniera samt öka mervärdet för VO-
college. I lokal styrgrupp Syd samplanerar man programrådets möte med det lokala styrgruppsmötet 
för att underlätta för deltagare. 
Samverkan har också skett i olika arbetsgrupper med representanter från hela vårt college som 
arbetat fram riktlinjer för handledarutbildning, validering, åretshandledare, gemensamma 
bedömningsunderlag, VO-veckan med aktiviteter mm. 
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Under våren 2020 blev våra fysiska möten ersatta av Teams möten, en mötesform som underlättat 
för många att kunna vara med och som vi fortsätter med under hösten 2020 och framöver. 
Samtliga ingående parter har kollektivavtal. 
 
 
 
3. Utbildningsutbud 
 
 
Inom Vård och omsorgscollege Halland bedriver samtliga av länets kommuner vård och 
omsorgsutbildningar på Ungdomsgymnasienivå och /eller vuxenutbildning. Det är 12 
utbildningsanordnare som ingår i vårt college.  
Inom länet har skapats olika modeller för att möta behovet och möjlighet att läsa vård och 
omsorgsutbildning. Exempelvis finns lärlingsutbildning, förlänga vård- och omsorgsutbildning för dem 
som behöver läsa mer svenska samt möjlighet att studera på distans. De olika alternativen finns mer 
beskrivna i de lokala ansökningarna. 
 
Inom VO-college finns också privata utbildningsanordnare. I dagsläget finns Hermods i Varberg. 
Drottning Blankas Gymnasieskola som drivs av AcadeMedia och finns både i Varberg och Halmstad. 
Validering av elevernas kunskaper utförs av flera utbildare och då utifrån VO-college nationella 
riktlinjer. 
 

 Program Antagna elever 
läsåret  

2018-2019 

Antagna elever 
läsåret 

 2019-2020 

 

Antagna elever 
läsåret  

2020-2021 

 

Sannarpsgymnasiet 

Halmstad 

VO-programmet 30 31 32 

Drottning Blankas 
gymnasieskola 

Halmstad 

VO-programmet 23 26 27 

Halmstad 
kommunala 
vuxenutbildning 

VO-programmet 

Vårdbiträdesutb 

60 

7 

153 

16 

162 

26 

Praktiska gymnasiet 
Halmstad 

VO-programmet 20 19 18 

Sturegymnasiet Lärlingsutb. 4 4 5 



 
 

 

17 
 

Halmstad 

ARENA utbildning 
Halmstad 

Vårdbiträdesutb 0 20 20 

Hylte Kommunala 
vuxenutbildning 

VO-programmet 40 

 

 

42 

 

 

36 

 

 

Campus Laholm VO-programmet 36 42 49 

Peder Skrivares 
Gymnasieskola 

VO-programmet 

Vårdbiträde 

17 

16 

18 15 

17 

Drottning Blankas 
Gymnasieskola 
Varberg 

VO-programmet 27 25 17 

Hermods 
Vuxenutbildning 

VO-programmet 116 107 150 

Falkenbergs 
Kommunala 
Vuxenutbildning 

VO-programmet 79 100 116 

 

VO-College Halland har en avsiktsförklaring med Högskolan i Halmstad men samverkan med lärosätet 
kan utvecklas och bli bättre. Representant i regional styrgrupp är adjungerad men inte varit delaktig 
under det senaste året. Detta har vi lyft upp i framtida mål att arbeta för. 
 
Att arbeta med kompetensutveckling för redan anställd personal är något som alltid återkommer på 
våra möten. Vår roll i detta har varit svår att finna men står som en aktivitet som vi vill utveckla 
framåt. I vårt college sker insatser efter det lokala behovet och efterfrågan. Exempelvis samarbetar 
Varbergs kommun med Vuxenutbildningen och Hermods i Varberg för att erbjuda anställda 
vårdbiträden utbildning till undersköterska. Satsningen sedan 2018 har varit möjlig genom 
statsbidrag och sedan december 2020 erbjuds medarbetare studier på betald arbetstid via 
Äldeomsorgslyftet. Halmstad kommun arbetar med kompetensportal för att skapa vägar för 
kompetensutveckling och karriär inom yrket på arbetsplatsen. Detta gör arbetet mer attraktivt både 
för befintlig personal och för nyrekrytering. 
Inom Halmstad Kommun finns även en pågående satsning på validering för anställda inom vården, 
inom ramen för Vård- och omsorgscollege med ca 30 valideringar per år. Utöver detta har det 
parallellt startas upp en satsning inom ramen för Äldreomsorgslyftet tillsammans med Halmstad 
Kommun. 
Laholms Kommun har genom samarbete med Campus Laholm skapat möjligheter för redan anställd 
personal (både visstidsanställda och tillsvidare anställda) att studera hela program eller enstaka 
kurser.  
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Hylte kommun har stort behov av att rekrytera utbildade undersköterskor de kommande åren. För 
att främja kompetensförsörjningen har utbildare och arbetsgivaren tillsammans, utarbetat ett 
utbildningspaket som syftar till anställning som serviceassistent och vårdbiträde. Syftet med dessa 
utbildningar är att tillse att kommunens personalbehov tillgodoses på kort sikt. Som en 
vidareutveckling av DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) introduceras nysvenskar 
och andra svenskar med låg språklig- och låg utbildningsnivå med lokal förankring, till att ta steget in i 
utbildning och yrkesliv. Kommunens övergripande mål är att dessa medarbetare ska kunna fortsätta 
att utbilda sig parallellt med arbetet för att uppnå behörighet som undersköterska. Studierna varvas 
med regelbunden praktik inom äldreomsorgen. 
I Falkenbergs kommun satsas på validering för anställda inom vården med valideringsutbildade lärare 
och fram till 2020 en egen valideringsmodell som övergått till den modell Vård- och omsorgscollege 
presenterade 2020. Därtill har Falkenbergs kommun tillsammans med vuxenutbildningen bedrivit 
satsning inom ramen för statsbidraget för vård och omsorg resp. Hälsa och sjukvård, där ett samlat 
grepp tagits kring redan anställda. Pågående satsning nu är inom ramen för statsbidraget 
Äldreomsorgslyftet. 
 

 
4. Regionalt/lokalt perspektiv 
   
 

Halmstads kommunala vuxenutbildning 

Vi erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, 
särskild utbildning för vuxna och gymnasial vård- och omsorgsutbildning året runt.  

Vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning omfattar 1500 poäng och bedrivs i olika 
studieformer såsom skolförlagda studier, flexibla studier, lärlingsstudier, validering och yrkessfi-
vårdbiträde. Det finns fyra yrkesinriktningar att välja emellan: psykiatri, funktionsnedsättningar, 
äldreomsorg och akutsjukvård. Studierna kan ske på heltid eller deltid. Antagningen sker fyra – 
tio gånger per år, varierande beroende på vilken utbildning som söks. 

Eleverna får en detaljerad kursguide där det framgår vad som förväntas av dem - uppgifter, 
närvaro i examinationer och/eller praktiska moment. Kommunikationen med läraren sker 
mestadels via lärplattformen It´s Learning.  

Omfattningen av APL bedöms individuellt och är beroende av elevens tidigare vårderfarenheter 
och kunskaper. För de som inte har någon tidigare erfarenhet ingår tolv veckors APL. 

Skolan har, sedan tidigare, internationellt utbyte med Senegal.  

 

Drottning Blankas gymnasieskola Halmstad 

Bedriver utbildning inom vård och omsorg sedan 2009 och har under våren 2020 totalt 67 elever 
inskrivna på skolans vård- och omsorgsprogram (alla tre årskurser). Utbildningen vänder sig till 
ungdomar som är intresserade av att arbeta med människor i behov av vård i ett brett perspektiv och 
inom hälsoperspektivet. Två inriktningar erbjuds ”Hälsa och Omsorg” och ”Räddningsmedicin” 
fördjupningarna läser eleverna kurser som leder till anställningsbarhet inom LSS respektive 
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äldreomsorg samt sjukvård. Totalt ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande i skolans vård- 
och omsorgsprogram.  

Praktiska Gymnasiet Halmstad 

Är ett yrkesgymnasium som funnits sedan 2007. På vård- och omsorgsprogrammet går 58 elever 
fördelat på tre årskurser. Fördelningen män/kvinnor ligger på 50% vilket är unikt och mycket positivt i 
det största kvinnodominerande yrket. I våra klasser finns också en etnisk bredd. Skolverkets 
gymnasiegemensamma och programgemensamma kurser och fördjupningskurserna är inriktade i de 
fyra utgångarna: Hälso-och sjukvård – Akutsjukvård och Medicin 2, Funktionshinder – 
Specialpedagogik 2, Socialpedagogik och Friskvård- och hälsa, Äldreomsorg- Äldres hälsa- och 
livskvalitet och Vård och omsorg vid demenssjukdom, Psykiatri - Psykiatri 2 och samhällsbaserad 
psykiatri. Utöver det kan eleven välja Vårdpedagogik och handledning samt Hemsjukvård som 
fördjupning eller individuellt val. Eleverna har utrymme i sin studieplan att bli behöriga för fortsatta 
studier på högskola, yrkeshögskola eller börja arbeta direkt efter gymnasiet som undersköterska. 
Under elevernas tre år har de även 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Skolan har sedan 5 år tillbaka 
ett internationellt samarbete med Spanien dit elever kan söka för att göra tre veckors 
arbetsplatsförlagt lärande för att få internationellt perspektiv. Tillsammans med de andra 
gymnasieskolorna finns vi på gymnasiemässan. Vi anordnar också skolbesök, tar emot “elev för en dag” 
och marknadsför oss i sociala medier.  

 

Sturegymnasiet Halmstad  

Ungdomsgymnasium som bedriver utbildning inom vård och omsorg sedan 2011. 

Här läser eleven Vård- och omsorgsprogrammet som Lärlingsutbildning. Utbildningen har samma 
innehåll och examensmål som dess skolförlagda motsvarighet. Behörighetskraven för att bli antagen 
är också desamma. Den stora skillnaden är ett annat sätt att lära, dvs att den största delen av 
yrkeskunskapens lärs ut ute i de olika verksamheterna. Du kan bli behörig för fortsatta studier på 
högskola, yrkeshögskola eller kan börja arbeta direkt. Yrkesutgångar som vi erbjuder är 
funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, psykiatri samt äldreomsorg. 

Vi använder oss av lärplattformen Unikum, Teams, Loopme samt Google Classrom 

Sannarpsgymnasiet Halmstad 

Bedriver vård- och omsorgsutbildning för gymnasieelever. Vi har yrkesutgångar inom akutsjukvård, 
barn- och ungdomssjukvård, psykiatri, specialpedagogik samt äldres hälsa och livskvalitet. Eleverna 
har 15v APL, fördelat på tre år. Vi använder lär plattform Teams samt Unikum. Vi bedriver 
kompetensutveckling av personal inom yrkeslivet, genom handledarutbildning steg 1.  

Arena utbildning Halmstad 

Startade sin utbildning i jan-2020 och har ett avtal med arbetsförmedlingen om att bedriva 
arbetsmarknadsutbildning för vårdbiträde. Varje år finns möjlighet till två starter med upp till 25 
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elever/start. Utbildningen avser att möta arbetsmarknadens lokala kompetensförsörjningsbehov av 
denna yrkesgrupp. Utbildningen består av en förberedande utbildningsdel och en yrkesdel. Den 
förberedande delen består av två moduler, en test- och kartläggningsmodul och en basmodul som 
främst är till för elever som behöver mer grundläggande kunskaper kring svensk vård och 
samhällsorientering eller som av andra skäl behöver en längre tid för att förberedas inför den 
yrkesinriktade utbildningen. 

Yrkesutbildningen består av Skolverkets nationella yrkespaket för vårdbiträde 800p samt två perioder 
av APL. Som lär plattform används Exlearn. Här undervisar en legitimerad vårdlärare samt en 
pedagogisk resurs som främst ger individuellt stöd utifrån elevens behov och förutsättningar. 

 

 

 

 

Hylte kommuns Gymnasie- och vuxenutbildning 

Erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare samt 
3st gymnasiala program (vård och omsorgsutbildning, barn-och fritid samt samhällsvetenskaplig 
inriktning beteendevetenskap). Vård- och omsorgsutbildning 1500 poäng (VUX). Skolan erbjuder 
skolförlagda studier samt flexibelt lärande (Google classroom). 

Skolan har 4st antagningsperioder, 5st om man räknar sommarkurser (har tidigare inte erbjudit VO-
kurser under denna period). 

 

Campus Laholm- Vuxenutbildning och gymnasium 

Utbildningspaket vuxenutbildning: Vårdbiträde (800p) och undersköterska (1550p) 

Inriktningar USK (300p): 

• Funktionshinder (LSS) 
• Hälso- och sjukvård 
• Psykiatri 
• Äldreomsorg 
• Barnsjukvård 

Utbildningarna är sökbara för medborgare inom samverkansområdet Laholm-Halmstad-Hylte-
Falkenberg-Varberg och har två starter per år med viss möjlighet till sidoantagningar. 

Under 2020 har en fem-dagars expressutbildning genomförts för ett hundratal kommunalt anställda i 
syfte att öka beredskapen i händelse av akut personalbrist inom omsorgen. 
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Ett fåtal platser som Osbecksgymnasiet på Campus Laholm genomfört som omvårdnadsprogrammets 
gymnasiala lärlings anställning utbildning (GLA) avvecklas successivt och ersätts av renodlade 
yrkespaket på VUX. 
 
Peder Skrivares Gymnasieskola Varberg  

 Erbjuder Vård och omsorgsprogrammet samt Vårdbiträdesutbildning. 

Vård och omsorgsprogrammet med inriktningarna Sjukvård, Äldreomsorg, Psykiatri och LSS. I årskurs 
3 genomför alla elever på programmet utbildningen i Lärlingsform, vilket också är en förutsättning 
för att kunna erbjuda de fyra olika programfördjupningarna. 

Vårdbiträdesutbildningen genomförs på två år med elever som ännu inte är behöriga att söka in på 
nationella gymnasieprogram samtidigt som de läser upp kurser för behörighet. Förutom de kurser 
som VOC föreslår ska ingå i utbildningen så läser eleverna även svenska och samhällskunskap. 

Planerade studiedagar under året har alltid fokus på kompetensutveckling. De medarbetare som, 
under lov och ledighet, vill jobba inom olika branscher inom vård och omsorg nekas aldrig detta från 
utbildningens sida. En viktig komponent för att personalen ska känna sig uppdaterad. 

Föreläsningar med rätt fokus försöker vi planera in så att medarbetarna kan ta del av detta. 
 
 

Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg 

Har funnits i Varberg i 20 år och var med och startade Vård och omsorgscollege Halland. På skolan 
går idag 186 elever, varav 62 elever läser Vård- och omsorgsprogrammet (VO). Skolan bedriver 
profilen “Räddningstjänst och Akutsjukvård” vilket i praktiken bland annat innebär att eleverna 
utöver det ordinarie kursinnehållet får genomföra praktiska moment kopplat till räddningstjänst och 
akutsjukvård. Från och med läsåret 21/22 ändrar skolan profil namn till “Räddningsmedicin”, ett 
namnbyte anpassat efter de förändringar som genomförs nationellt på VO-programmet.  Den 
vanligaste yrkesutgången genom året har varit Hälsa- och Sjukvård. Skolans lärare samverkar i 
programrådet och de handledarutbildningar som VO-College genomför.   

 

Hermods Varberg  
 
Utbildar undersköterskor i flexibel studieform inom Skolverkets nationella yrkespaket för 
vuxenutbildning. Vi har fördjupningskurserna Äldres hälsa och livskvalitet, Specialpedagogik 2, 
Psykiatri 2 och Akutsjukvård att välja mellan. Vi omvärlds bevakar och skapar utrymme för 
kompetensutveckling inom området. Här erbjuds även vidareutbildning till undersköterska för redan 
anställd personal. Medarbetarna har stor möjlighet att påverka sin egen kompetensutveckling. 
 
 
Vuxenutbildningen Falkenberg  

Vuxenutbildningen Falkenberg erbjuder undersköterskeutbildning med olika studieformer. 

• Flexibelt upplägg utgår från elevers individuella studieplaner i tid och rum samt utifrån deras 
förutsättningar och behov.  
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• Reguljär gymnasial yrkesutbildning till undersköterska. 
• Validering 

 Utbildningen utgår från Skolverkets nationella yrkespaket för undersköterska för Komvux.  Flexibel 
utbildning innebär att lärarledda lektioner och praktiska moment varvas med självstudier, 
handledning och föreläsningar. Den reguljära utbildningen sam läses delvis med elever från 
Falkenbergs gymnasieskola. Falkenberg har arbetat med validering under 5 års tid med dedikerade 
tjänster för valideringsinsatser, främst knutna till flexibla studier. Validering erbjuds de elever som 
har yrkeskunskaper eller andra erfarenheter inom vård och omsorg, Valideringen erbjuds de 
kommunala verksamheterna men marknadsförs även utåt mot medborgare och i viss mån privata 
aktörer. Vuxenutbildningen Falkenberg driver även tillsammans med kommunen Äldreomsorgslyftet, 
som i Falkenbergs kommun främst kommer innebära att utbilda befintliga vårdbiträden eller 
obehörig personal till undersköterskor.  Utmaningar för Vuxenutbildningen Falkenberg är att lyfta 
utgångar mot Boendestöd och personlig assistans, verksamheter som gått tillbaka i kommunal regi 
och en ökad efterfrågan skapats. Andra utmaningar är att se över kombinationsutbildningar riktade 
delvis mot räddningstjänst. 

 

Nationella riktlinjer tas alltid upp och diskuteras först på regional nivå och sedan på lokal nivå. 
Beroende på var kunskap och erfarenhet finns arbetar vi sedan vidare med att utveckla det så att 
vårt college får bästa hjälp av riktlinjerna. 
Likabehandlingsplaner finns hos utbildarna där genus och mångfald ingår.  På arbetsgivarsidan finns 
det olika policy och arbetsmiljöarbete ex pågår HBTQ certifiering hos vissa.  
 
Omvärldsbevakning ligger i tiden både hos utbildare och elever och vävs in i utbildningarna under 
olika ämnen. När det gäller internationalisering har en del utbildningsgivare kontakt med andra 
länder och studenter har fått möjlighet till APL genom detta samarbete.  
 
Processledare deltar och är aktiv på VO-college nationellt via träffar, utbildning och information och 
ses som en sammanhållande länk i arbetet.  
Marknadsföring sker på olika sätt i vårt college tex samarbete med Arbetsförmedlingen och utbildare 
i projekt med att nå de personer som står lång från arbetsmarknaden och personer som är 
nysvenskar. Kartläggning som ger praktik och efter praktikmöjligheter till studier inom vård och 
omsorg som kan leda till anställning. 
Vi marknadsför oss också under gemensamma aktiviteter på VO-veckan då både elever, chefer, 
Arbetsförmedlingen mm bjuds in. Här koras också årets Handledare. 
När Handledarutbildningar Steg 1 och 2 genomförs görs också en information och marknadsföring av 
VO-college. 
 

5. Hälsoperspektivet 
 
En god arbetsmiljö skapar trygghet och ökar trivseln på arbetsplatsen. Dessa faktorer är 
grundförutsättningen för friska och engagerade medarbetare som kan och vill utveckla 
verksamhetens kvalitet, resultat och mål. 
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Arbetsgivarna arbetar löpande för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Handlingsplaner 
för detta arbete ser olika ut beroende på huvudman och vilken verksamhet som bedrivs. Att arbeta 
förebyggande och främjande i arbetsmiljöarbetet ses som en viktig del och som alltid behöver 
aktualiseras. Stöd och råd i detta arbete sker också i samarbete med företagshälsovård. Arbetsgivare 
ska erbjuda läkarundersökning innan nattarbete påbörjas första gången. Periodisk läkarundersökning 
ska erbjudas dessa medarbetare med sex års mellanrum och med tre års mellanrum när 
arbetstagaren fyllt 50 år. Kontrollen avser att minska riskerna för att arbetstagare drabbas av 
hälsostörningar till följd av nattarbete. 
God förflyttningsteknik är mycket viktigt ur hälsoperspektiv och utbildning i detta ges vid 
nyanställning och till sommarvikarier samt under utbildningarna. Utbildningen repeteras också för 
fast anställd personal. 
Samtliga arbetsgivare har olika former av bidrag och aktiviteter kopplade till friskvård. Ett internt 
arbete på flera kommunala arbetsplatser är Hälsoinspiratören engagemang för att engagera 
personalen till ett friskvårds tänk.  Erbjudande om heltidsarbete som norm och hälsosamma - 
hållbara scheman till anställda främjar ett bra och hållbart arbetsliv. Många arbetsgivare har också 
policy om tobaksfri arbetstid. 
 
Varje utbildare har fokus på träning och erbjuder olika former av aktiviteter, vissa utbildare erbjuder 
gymkort fritt för att förstärka och möjliggöra träning. Tillsammans med idrotten pågår olika projekt 
för att stärka dom muskler som vi skall fokusera på för att hålla ett helt arbetsliv, kopplat till vilka lyft 
och arbetsmoment eleven ofta ställs inför. 
 
Inom utbildningen blir hälsoperspektivet en naturlig del av flertalet kurser där hälsa ur olika 
perspektiv belyses. Att förstå hälsa, både utifrån sig själv och för andra, är en viktig del för att kunna 
klara av både studier och arbete. Tidigt i utbildningen läggs fokus på det salutogena 
förhållningssättet och det ser vi att det påverkar hur man tänker på hälsa, både för egen del och för 
andra. Ergonomin under utbildningen hanteras genom teori men också praktiskt i metodrummet där 
arbetsställningar mm övas. 
Hos utbildarna finns ett aktivt val att ha ett nyttigt utbud i caféverksamheten såsom att inte erbjuda 
energidrycker mm. Att minska matsvinnet är ett annat exempel på sunda levnadsvanor, exempelvis 
finns det utbildare som varje vecka på skärm visar hur stort matsvinnet varit och när det är under 
målvärdet bjuder eleverna på frukost. 

 
 
 
6. Kvalitetsarbete/Uppföljning 
  
 
Verksamhetsuppföljning sker årligen genom aktivitetsplanen och verksamhetsberättelsen som skrivs 
både på regional och lokal nivå.  Denna ger en bild av nuläge och måluppfyllelse och hur samverkan 
sker. Detta arbete går att förbättra och utveckla för oss under kommande period. Uppföljning av 
olika aktiviteter och mål bör också läggas in som en punkt på ordinarie styrgruppsmöte för att 
säkerställa och förenkla arbetet. 
Efter avslutad APL får eleverna en es-maker enkät att fylla i digitalt för utvärdering av mål, 
handledning och praktikplatsen i helhet. 
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Uppföljning sker också genom att minnesanteckningar från föregående möte följs upp vid varje 
styrgruppsmöte samt att aktivitetsplanen följs upp och aktualiseras på samma sätt. Aktivitetsplanen 
visar också vem eller vilka som ansvarar för de olika aktiviteterna. 
Verksamhetsuppföljning sker också årligen av nationella kansliet där regional styrgrupp gemensamt 
svarat för uppföljningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Avtal 
Samverkansavtal mellan parterna finns på regional och lokal nivå. På regional nivå finns även 
avsiktsförklaring med Högskolan i Halmstad samt Arbetsförmedlingen om att ingå i 
samverkan. 
 
Samverkansavtal mellan ingående parter bifogas ansökan men undertecknas efter att 
certifieringsbesöket är genomfört. 

Nya lokala APL-avtal för Halmstad-Laholm-Hylte samt Varberg-Falkenberg har tagits fram för att 
undertecknas i samband med återcertifieringsbesöket. 
 
Bilagor: 

1. Förteckning över regional styrgrupp 
2. Förteckning över lokal styrgrupp Halmstad- Laholm- Hylte 
3. Förteckning över lokal styrgrupp Varberg-Falkenberg 
4. Regionalt samverkansavtal 
5. Lokalt samverkansavtal Halmstad- Laholm- Hylte 
6. Lokalt samverkansavtal Varberg- Falkenberg 
7. Lokalt APL-avtal Halmstad-Laholm-Hylte 
8. Lokalt APL-avtal Varberg-Falkenberg 
9. Avsiktsförklaring Högskolan Halmstad 
10. Avsiktsförklaring Arbetsförmedlingen 
11. Ansökan om återcertifiering av lokalt college Halmstad - Laholm-Hylte 
12. Ansökan om årtercertifiering av lokalt college Varberg -Falkenberg 
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