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Inledning 

Inom lokalt Vård- och omsorgscollege är målet att öka attraktionskraften för arbete och 
utbildning inom vård och omsorg, samt erbjuda vård och omsorgsutbildningar av god kvalitet. 
Syftet är att i samverkan bemöta framtidens ökade krav på utbildad och kompetent personal för 
att tillhandahålla en god säker vård.  Denna samverkan inom Vård och omsorgscollege ser vi som 
ett varumärke för utbildning och praktik av kvalitet. 

Skåne är en tättbefolkad region, som på senare år vuxit i snabb takt, särskilt i de västra delarna. 
Inflyttningen till regionen är större än utflyttningen, regionen har tagit emot många flyktingar och 
andra invandrare. 

Skåne består av trettiotre kommuner. En ny befolkningsprognos från Region Skåne, som sträcker 
sig från 2015-2025, spår en konstant ökning av befolkningen. Anledningen är främst de stora 
barnkullarna som föddes i början av 90-talet, som snart väntas skaffa egna barn. Men även de 
stora flyktingströmmarna ger en ökad befolkning. Till årsskiftet beräknas antalet invånare passera 
1,3 miljoner. Allt fler vårdas i hemmet och allt fler väljer att vårdas i hemma intill livet slut. 
Slutenvårdens allt kortare vårdtider samt den stora bristen på vårdplatser inom Region Skåne 
medför att patienterna skrivs ut tidigare. Detta innebär att svårt sjuka patienter i allt större 
utsträckning vårdas hemma eller på korttidsboende. En stor del av den åldrande befolkning är 
multisjuka och/eller har drabbats av demens. Sammanlagt ställer detta ökade krav på personalen 
vad gäller utbildning och kompetens. 

På riksnivå har utredningen SOU 2016:2 presenterats som visar på flera betydande utvecklings-
områden som kan beröra Vård- och omsorgscolleges arbete. Detsamma gäller även det planerade 
Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne som planeras 
träda i kraft fr.o.m. 2016-09-01 

 

Analys av framtida behov inom vård och omsorg.  

I Ängelholms kommun är befolkningsmängden 40 638 invånare (SCB 150930). Kommunen har 
ca 3 000 anställda inom offentlig verksamhet av dessa är ca 1 300 är anställda inom vård, omsorg 
och social verksamhet. Verksamheten är uppdelad inom två huvuduppdrag; äldreomsorgen inom 
huvuduppdrag Hälsa och utbildning, verksamheten funktionsstöd, inkluderat socialpsykiatri och 
individ- och familj inom huvuduppdrag Lärande och familj. Inom huvuduppdrag Hälsa finns 
bland annat fem hemtjänstområden och totalt femton särskilda boende. Lärande och familj har 
tolv gruppbostäder, ett boende inom socialpsykiatri och ett antal servicebostäder. Sjuksköterskor 
och rehab personal (arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter) är organiserade inom 
hemsjukvården under respektive huvuduppdrag. Rekryteringsbehovet ligger på ca 39 % (av 993) 
inom den närmaste 10 årsperioden, vilket medför ett fokus på arbetet med kompetens- och 
utbildningsfrågor. En betydande faktor är att rekryteringsbehovet av sjuksköterskor ligger på ca 
91 % (av 70) och andelen rehab personal ligger på ca 108 % (av 47) inom den närmaste 10 
årsperioden. Siffrorna är uträknade efter antalet anställda i förhållande till beräknat 
anställningsbehov inklusive pensionsavgångar under den närmaste 10 årsperioden 

Befolkningen i Klippans kommuns ligger i nuläget på cirka 16 700 invånare. Kommun har cirka 
1300 medarbetare som arbetar för att ge medborgarna så bra service som möjligt. Av dessa 
arbetar ca 600 inom Socialförvaltningen. Inom äldreomsorgen finns idag särskilda boenden, fyra 
hemtjänstområden samt sex gruppboende enligt LSS och boendestöd inom socialpsykiatrin. 
Hemsjukvården är sedan 1/1 2016 organiserad som en sammahållen enhet inom äldreomsorgen.  
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Rekryteringen och vidarutveckling av undersköterskor är i balans för närvarande, när det gäller 
sjuksköterskor och rehab personal råder dock stor efterfrågan. Liksom många andra arbetsgivare 
har framtiden flertalet utmaningar som avsaknad av utbildade undersköterskor. Det finns även ett 
behov av att skapa ett förebyggande arbete inom stöd till personal som har annat modersmål än 
svenska.   

Båstads invånarantal är ca 14 500 varav ca 30 % är över 65 år. Ca 450 medarbetare är anställda 
inom vård och omsorg . Det finns tre hemvårdsområden, fem särskilda boende, ett gruppboende 
enligt LSS, ett boende med särskild service enligt LSS och boendestöd inom socialpsykatrin. 
Sjuksköterskor och rehab personal är organiserade inom hemsjukvården. Kommunen upplever 
brist vid rekrytering av sjuksköterskor och rehabpersonal. Kommunen har ett behov av att 
utbilda och validera befintlig personal. Enligt beräkningar kommer ca 33 % av omvårdnads-
personalen att gå i pension och 48 % av sjuksköterskorna gå i pension fram till 2025. 

Örkelljunga kommuns befolkning har ökat till 9 840 invånare. Ca 850 årsarbetare varav ca 300 
inom Socialförvaltningen är anställda inom kommunen. Det finns nio hemvårdsområden, två 
särskilda boenden, två gruppboende enligt LSS, boende med särskild service enligt LSS och 
boendestöd inom socialpsykiatrin. Sjuksköterskor och rehabpersonal är organiserade inom 
hemsjukvården. Örkelljunga kommuns behov har ökar när de gäller undersköterskor, 
sjuksköterskor och rehab personal både på kort och på långsikt. Rekryteringsbehovet av 
undersköterskor är ca 20-30 undersköterskor under en 5 års period. Kommunen har svårt att 
rekrytera rehabpersonal och sjuksköterskor, sommartid även undersköterskor. Örkelljunga har 
behov av vårdpersonal men Arbetsförmedlingen lyfter även fram arbetet inom vård- och omsorg 
som ett bristyrke, främst då inom äldreomsorgen.  

Ängelholms sjukhus (Hälsostaden= projekt för nya arbetsformer inom hälso- och sjukvård) har 
ca 600 anställda. Sjukhuset ser en tendens att personalomsättningen ökar, det är tydligast inom 
sjuksköterskegruppen. Med anledning av framtida pensionsavgångar utmärker sig 
undersköterskorna. Antal sökande till utannonserade tjänster har minskat, särskilt inom 
personalkategorier med medellång vårdutbildning. Antal som beräknas gå i pension inom den 
kommande 5-årsperioden är cirka 60 medarbetare av olika yrkeskategorier. Det framtida 
rekryterigsbehovet är svårt att uppskatta, men aktuella yrkesgrupper är undersköterskor, 
sjuksköterskor och läkare. 

 

Mål för kommande5-årsperiod  

1. Öka attraktionskraften för vårdutbildningar och vårdyrket  
a) Öka andelen unga sökanden till ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogrammet 
b) Intensifiera marknadsföringen av vårdutbildningar inom Vård- och omsorgscollege 
c) Utbildarna och arbetsgivarna utöka informationen till studie-och yrkesvägledare och 

lärare i grundskolorna och i vuxenutbildningarna 
d) Öka antalet Prao-platser inom Vård- och omsorgscollege  
e) Införa vårdambassadörer som marknadsför vårdyrket 

 
2. Utveckla APL och handledarrollen 

a) Öka antalet deltagare till utbildningen vårdpedagogik och handledning 100 poäng 
b) Utveckla handledarrollen tillsammans med representanter från både arbetsliv och 

utbildare 
c) Erbjuda en endagars handledardag för utbildade handledare varje läsår 
d) Interprofessionellt lärandeteam 

 



5 

160201 Sammanställning/Lena Östholm 

3.  Ökad anställningsbarhet och vara en arbetsgivare som möter framtidens kompetensbehov 
a) Tillhandahålla valideringsmöjligheter 
b) Gemensamma fortbildningsinsatser genom föreläsningar 
c) Grundläggande och fördjupad praktik-verksamhet 
d) Samordna utbildningarna inom lokalt Vård- och omsorgscollege Se bilaga 
e) Skapa tydliga karriärvägar inom vårdområdet 

 

Måluppfyllelse under nuvarande certifieringsperiod 

Se bilaga 1 

 

Samverkan  

Inom lokalt Vård- och omsorgscollege i Nordvästra Skåne är aktörerna idag; Arbetsgivarna i 
Ängelholms kommun inom uppdrag Hälsa och uppdrag Lärande och familj, båda som 
arbetsgivare och utbildarna är representerade via Lärande och familj. Från Båstad kommun är 
Vård- och omsorgsförvaltningen representerad som arbetsgivare och utbildarna via Bildning och 
arbete genom Akademin Båstad. Örkelljunga kommun är representerad som arbetsgivare via 
Socialförvaltningen och utbildarna via Utbildningsförvaltningen. Klippans kommun är 
representerad som arbetsgivare via Socialförvaltningen och utbildarna via Barn och utbildnings-
förvaltningen och Ängelholms sjukhus (Hälsostaden) är representerat som arbetgivare via 
projektledare/förvaltningschef samt lokal processledare. Adjungerade vid styrelsemöten är 
representanter från Kommunal och från Arbetsförmedlingen. Inom deltagande aktörer finns 
utöver detta lokala samverkansavartal med aktuell facklig representation. Repesenterade aktörer i 
styrgruppen har varit konstant under certifieringsperioden, undantaget den privata arbetsgivaren 
Carema som avslutade samarbete under 2013. 
 
Den lokala styrgruppen har möten tre till fyra gånger per termin, uppdraget är att leda det lokala 
arbetet och arbeta med de fastställda målen. Sammansättningen i styrgruppen är representativ 
utifrån de lokal aktörerna och arbetet sker systematiskt. En gång per termin genomförs ett längre 
möte med strategisk planering och arbete kring utvalda frågor. I lokalt Vård- och omsorgscollege 
är arbetsgivarna i majoritet genom att Region Skåne deltar som arbetsgivare och övriga 
kommuner representeras av en representant från arbetsgivarna och en från utbildarna. 
Arbetsgivarna innehar ordförande-posten lokalt, denna ordförande och en representant från 
utbildarna deltar vid regionala styrgruppsmöten. På detta sätt sker ett regelbundet 
informationsutbyte och ett inflöde från andra Vård- och omsorgscollege i Skåne. En representant 
från den lokala styrgruppen deltar även i nätverk vid olika förvaltningar inom Region Skåne.  
 
Samverkan sker även via Programrådet inom skola, vård och omsorg, arbetsförmedling och 
elever. Vård- och omsorgscollege har till vissa delar ersatt Programrådets funktion men de frågor 
som är specifika för Programrådet är SFI, SV samt frågor som berör gymnasiet och studie- och 
yrkesvägledning. Av vikt är att elevrepresentanter deltar och att de leds av politiker. Vård- och 
omsorgscollege arrangerar gemensamma utbildningsaktiviteter. Samverkan sker även genom 
praktiska träningsmöjligheter vid Kliniskt Träningscentrum (KTC) på Hälsostaden.  

Inom Vård- och och omsorgscollege finns följande arbetsgrupper (APL) - nätverk, marknads-
föringsgrupp och utvärderingsgrupp. APL- nätverket har träffats två-tre gånger per termin. På 
träffarna diskuteras APL-perioderna, de olika kurserna, eleverna, bedömning, utvärdering och 
allmänna praktiska frågor. En gång per termin träffar APL-nätverket elevansvariga undersköter-
skorna på sjukhuset i Ängelholm. Detta är ett mycket uppskattat möte, lärarna berättar vad 
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eleverna lär sig och de elevansvariga berättar vad de vill att eleverna ska vara förberedda på innan 
sin APL. Övriga arbetsgrupper har inte träffats med samma regelbundenhet utan har aktiverats 
vid särskilda uppdrag. 

Ökad attraktionskraften för arbete inom vård och omsorg och andelen sökande till Vård- 

och omsorgsprogrammet 

Inom Vård- och omsorgscollege diskuteras lösningar på flera aktuella frågor, både rekrytering,  
kompetens, arbetsmarknadsfrågor etc. Detta banar väg för hur arbetsgivaren når ett mer 
attraktivt jobberbjudande som möter de krav som framtida omsorgsutmaningar går tillmötes 
Ett exempel är det program som utarbetats som innebär att anställda undersköterskor går en 
fördjupningsutbildning inom Medicin och samtidigt har ett nytt arbetssätt utarbetats för att öka 
attraktionskraften för vårdyrket och för att skapa en karriärväg..  

En rad aktiviteter har genomförts för att nå ut till målgrupper som i framtiden vill arbeta med 
människor . Detta genom deltagande sker i ”Framtidståget” som är ute och berättar om yrket i 
årskurs 9 och en nationell satsning från Vård- och omsorgscollege vecka 42 under 2015. Den 
nationella satsningen genomfördes genom att alla lokala Vård- och omsorgscollege arbetade med 
marknadsföring av arbetet inom vård och omsorg under samma vecka. I nordvästra Skåne 
samarbetade lokalt Vård- och omsorgscollege med  Vård- och omsorgscollege i Helsingborg 
genom gemensamt arrangemang av ett event på affärscentret Väla utanför Helsingborg. De lokala 
processledarna ansvarade för genomförandet tillsammans med lärarna inom de två Vård- och 
omsorgscollege. Under två dagar fanns representanter från alla arbetsgivare, utbildningsanordnare 
och fackförbundet Kommunal på plats. Ett hundratal elever från de olika skolorna genomförde 
scenarier för att belysa mångfalden av vårdsituationer och lärarna höll ”live-lektioner” på plats. 
Undersköterskorna från de olika arbetsgivarna erbjöd besökarna att prova på olika praktiska 
moment på attrapper och ambulans fanns tillgänglig för visning. Eventet blev oerhört lyckat och  
begreppet Vård- och omsorgscollege spreds till en bred publik. Det fick stor uppmärksamhet från 
de elever som går Vård- och omsorgsprogrammet och gav ett lyft för deras framtida yrkesval. En 
sekundäreffekt var att eventet gynnade samarbetet mellan de båda Vård- och omsorgscollegen 
positivt, både mellan lärarna/utbildarna och deltagande arbetsgivare.  

Vårt lokala Vård- och omsorgscollege arbetar aktivt med att få fler ungdomar att söka till Vård- 
och omsorgsprogrammet bl.a. genom ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledarna i 
närområdet. Den lokala processledaren deltar vid möten och informerar om Vård- och 
omsorgscollege och om olika yrkesutgångar, samt om arbetsmarknaden inom vården nu och 
framöver. Vidare så har Prao-verksamheten för ÅK 9 återupptagits vid sjukhuset i Ängelholm 
(Hälsostaden) vilket ger ytterligare en möjlighet att marknadsföra vården till en yngre målgrupp.  

Ett nära samarbete har startats mellan de olika utbildningsanordnarna och KTC på Hälsostaden. 
När eleverna börjar sin APL på sjukhuset får de en heldags introduktion med bl.a. information 
om sjukhuset, Region Skånes hygienpolicy samt praktisk träning på KTC. Där får de träna 
moment på sig själva och på attrapper och får genomgång av bedömningsinstrumenten NEWS, 
SBAR, samt går igenom A-E bedömning. Detta är uppskattat och gör eleverna mer förberedda 
inför sin akutplacering på sjukhuset. 

KTC bjuder även in samtliga elever på de olika skolorna inom vårt Vård- och omsorgscollege till 
föreläsningar och temadagar som anordnas på sjukhuset. Detta sker två-tre gånger per termin och 
då kommer hela klasser till sjukhuset. 
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Kompetensutveckling för anställda  

Inom lokalt Vård- och omsorgscollege samarbetar utbildarna genom att handledarutbildningen 
100 p (steg1 och steg 2) är förlagd till Vuxenutbildningen Ängelholm. Handledarna erbjuds 
informationsträffar fyra gånger per år, som benämns ”handledardagar”.  Utbildarna samverkar 
kring handledardagarna genom att innehåll och genomförande arbetas fram tillsammans och 
annonseras gemensamt. Anställda från de olika arbetsgivarna kan välja vid vilket av de fyra 
tillfällena de vill gå. Regionalt Vård- och omsorgscollege har varje termin nätverksträffar gällande 
aktuella frågor.  

Kompetenshöjande utbildning för undersköterskor anordnas av Vuxenutbildningen i Ängelholm 
på uppdrag av Vård- och omsorgscollege, en kurs Medicin 2, 100 p och Vårdpedagogik, 100 p för 
detta ändamål. Utbildningsanordnare medverkar som föreläsare vid fortbildningsdagar för 
personal t.ex. föreläsningar om existentiella frågor vid livets slut som genomfördes i Ängelholm 
vid sjukhuset, på särskilda boende och vid utbildningsdagar för personal inom Hälsa. Anställda 
erbjuds att delta i utbildningar vid Ängelholms sjukhus (Hälsostaden). 

Möjlighet finns även för validering av de som inte gått Vård- och omsorgsprogrammet i 
Ängelholm och för de som önskar vidareutbilda sig finns Yrkeshögskoleutbildningen i Båstad. 

 

Regionalt och lokalt perspektiv  

Marknadsföring  

Styrgruppen inom lokalt Vård- och omsorgscollege ansvarar för omvärldsbevakning. I och med 
eventet vecka 42 under 2015 har nytt marknadsföringsmaterial tagits fram i samråd med Region 
Skåne och Kommunförbundet Skåne. Det är nya broschyrer, roll-UPS, planscher och pikétröjor. 
Detta kan användas av samtliga aktörer inom lokalt Vård- och omsorgscollege  

Utbildningar och kurser 

Vuxenutbildningens Vård- och omsorgsprogram erbjuder en utbildning på 1500 poäng. 
Ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram är 3- årigt. De kurser som ges är vid Vård- och 
omsorgscollege är: Vård och omsorgsarbete 1 och 2, Medicin 1, Hälsopedagogik, Psykologi, 
Människans säkerhet, Specialpedagogik 1 och 2, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1 och 
2, Omsorg vid demenssjukdom, Äldres hälsa och livskvalitet, Akutsjukvård, Hemsjukvård, 
Palliativ vård, Räddningsmedicin, Friskvård och hälsa, Mental träning, Engelska 6, Svenska som 
andra språk 1 och 2 samt Gymnasiearbete. Distansundervisning anordnas på uppdrag av olika 
privata utbildningsaktörer såsom MOA Lärcentrum och NTI skolan. Kompetenshöjande 
utbildningar anordnas inom ramen för Vård- och omsorgscollege och Yrkeshögskoleutbildningar 
anordnas i Båstad. 

Programfördjupningar/profiler/yrkesutgångar  

Vård- och omsorgsprogrammet, Akademi Båstad Gymnasium har två profiler; Räddningstjänst 
med kurserna Akutsjukvård 200 p, Räddningsmedicin 100 p, Människans säkerhet 100 p, 
Engelska 6 100 p, och Hälsa/Rehab med kurserna Akutsjukvård 200 p, Friskvård och hälsa 100 
p, Mental träning 100 p, Engelska 6 100 p. Här finns även en Yrkeshögskoleutbildning till 
Specialistutbildad undersköterska i kvalificerad sjukvård på 200 YH-poäng med kurserna 
Kvalificerad sjukvård och behandling 50 p Kommunikation, samtal och bemötande i vården 15 p 
Handledning och ledarskap 20 p, Hälso- och sjukvård för barn och ungdom 20 p Palliativ vård 20 
p Samverkan med olika organisationer 20 p Näring och hälsa 15 p LIA 40 p. 
Sjuksköterskeprogrammet på distans vid Högskolan i Kristianstad kan läsas med Akademi 
Båstads Lärcenter som bas. 
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Vård- och omsorgsprogrammet, Åbyskolan/Klippan Gymnasium har en profil; Sjukvård och 
omsorg med kurserna Medicin 2, 100 p, Akutsjukvård, 200 p, Svenska 3, 100 p, Vård och omsorg 
vid demens-sjukdom 100 p. Vuxenutbildningen, Klippans kommun har profilerna Hälso- och 
sjukvård  och Äldreomsorg  med kurserna Vård och omsorgs vid demenssjukdom 100 p och 
Akutsjukvård  
200 p. 

Vård- och omsorgsprogrammet, Örkelljunga Gymnasium har en profil; Hälsa- och sjukvård. 
Vuxenutbildningen, Örkelljunga kommun har Vård- och omsorgsprogram på distans. 

Vuxenutbildningen, Ängelholms kommun har profilerna; Funktionshinderområdet med kurserna 
Specialpedagogik 2 100 p, Människans säkerhet 100 p, Akutsjukvård med kurserna Akutsjukvård 
200 p, Psykiatri med kursen Psykiatri 2 200 p och Äldreomsorg med kurserna Hemsjukvård 100 
p, Palliativ vård 100 p 

Under 2015 var inom Familjen Helsingborg (samverkan inom Skåne Nordväst mellan Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 
Örkelljunga) sammanlagt 4 % förstahandssökande till ungdomsprogrammet inom vård- och 
omsorg av totalt 4 909 sökande. Av dessa var 3 % pojkar. Vid uppföljningen (2014 och 2015) av 
de studerande från ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen visade det sig att mellan 80- till 95 
% är i arbete efter sex månader. Inom gymnasieskolan varierar andelen som går till arbete eller till 
högskola.  

Mångfald  

Vi arbetar strukturerat med studie och yrkesvägledning samt ett nära samarbete med Svenska för 
invandrare och Språkintroduktion. Vid Vuxenutbildningen i Ängelholm ges ett fyra terminers 
Vård- och omsorgsprogram för studerande med annat modersmål än svenska inom ramen för 
Yrkes Vux. Sökande finns från Familjen Helsingborgs samverkansområde. Utbildningen innebär 
samtidig läsning av svenska under utbildningstiden och APL görs i respektive hemkommun 

 

Hälsoperspektivet  

Begreppet hälsa genomsyrar samtliga kurser på Vård- och omsorgsprogrammet och ingår i 
kursmålen. Hälsa beskrivs utifrån ett helhetsperspektiv d v s fysiskt, psykiskt, socialt, existentiellt 
och kulturellt. För att lära studerande att ta tillvara salutogena faktorer förs fortlöpande 
diskussioner utifrån hälsoteorin KASAM (känslan av sammanhang). Ett kontinuerligt arbete är 
inkluderat för ökad medvetenhet om kosten och träningens betydelse för att undvika sjukdom 
samt bevara hälsa. Ergonomi och förflyttningsteknik ingår i vård- och omsorgsprogrammets 
kurser och aktualiseras även under den studerandes APL.  

De studerande får information om olika typer av missbruk, spel, alkohol, tobak och dessa 
drogers konsekvenser för människans hälsa. Kuratorerna och skolsköterskorna inom 
ungdomsskolan arbetar aktivt med hälsofrämjande åtgärder. I Båstad har en satsning gjort 
genom att anställa en person med biomedicinsk kompetens med inriktning mot fysisk träning 
och kost och som även arbetar med området ergonomi.  

Hälsofrämjande aktiviteter ingår i de olika kurserna såsom t ex rullstolsgympa, stavgång, taktil 
massage, pausgympa och temadagar om kost och motion anordnas. Vid samtliga Ungdoms-
gymnasium ingår kursen Idrott och hälsa 1. Det finns också möjlighet att läsa Idrott och hälsa 2 
samt specialiseringskurser inom idrott i det individuella valet. Här följer några exempel på 
skillnader i utbudet hos de olika utbildarna. I Ängelholm finns utrustning för att kunna prova på 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/degree.htm?programCode=VO001&degreeCode=VOVAR&degreeName=Funktionshinderomr%C3%A5det&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/degree.htm?programCode=VO001&degreeCode=VOVAR&degreeName=Psykiatri&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/degree.htm?programCode=VO001&degreeCode=VOVAR&degreeName=%C3%84ldreomsorg&lang=sv
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gångband, balans och koordinationsövningar, styrkeövningar samt konditionstest på 
ergometercykel. I Örkelljunga får de studerande fritt inträde till gym och badhus. Kursen idrott 
och hälsa ingår i Vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar. Båstad planerar höstterminen 
2016 att införa schemalagd fysisk aktivitet 3-5 ggr/vecka, samt att börja dagen med en gemensam 
hälsosam frukost. Detta för att stimulera till högre studieresultat. På hälsostudion i Båstad kan 
eleverna prova på olika aktiviter såsom, spinning, gå-band, yoga m.m. samt styrketräning. I 
Klippan har elever tillgång till motionsanläggning och badhus. 

Utbudet i caféer och restauranger varierar. Alla ungdomsgymnasier har cafeteria och skolmatsal 
där det erbjuds specialkost av olika slag. Klippans utbildning bedrivs i nötfri skola p.g.a. allergier.  
Vuxenutbildningen i Ängelholm saknar cafeteria och restaurang, möjlighet finns att kyla och 
värma medhavd mat, samt att handla mat i närliggande centrum 

Tillsvidareanställd personal hos arbetsgivarna erbjuds friskvårdsbidrag för att träna på 
motionsanläggningar samt olika erbjudande som massage, rökavvänjningsprogram och andra 
hälsofrämjande aktiviteter.  

På alla arbetsplatser och hos utbildningsanordnare finns olika handlingsplaner såsom 
likabehandlingsplaner, jämställdhetsplaner och krisplaner.  

 

Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö  

Arbets- och lärmiljöerna stimulerar till kreativitet och engagemang.  Helhetssyn,  elevdemokrati 
och ett salutogent synsätt genomsyrar utbildningen. Skolorna har tillgång till goda fysiska 
lärmiljöer som metodrum och datorsalar. Klassrummen är möblerade och utrustade med fokus 
på entreprenöriellt lärande. Ungdomsgymnasiet har god tillgång till elevhälsoteam och 
specialpedagog. Samtliga utbildare erbjuder stöd av studie och yrkesvägledare och nyanlända 
studerande har tillgång till språkstöd. 

Lärplattformar och övrig IKT (=informations och kommunikationsteknik) är en naturlig del i 
lärandet. Skolportaler finns för att dela material, kommunicera och trådlösa nätverk finns på plats.  
Alla lektionssalar är utrustade med datorer och projektorer. Det finns datorer för elever att 
använda i allmänna utrymmen och de har tillgång till skrivare och kopiatorer.  När det gäller 
medicinsk teknisk utrustning finns metodrum utrustade för övning av praktiska och vårdtekniska 
moment. Vid alla ungdomsgymnasium har eleverna tilldelats egna datorer och lektionssalarna är 
utrustade med smartboard´s för interaktiv storbild.  

 

Lärformer och arbetssätt  

Erfarenhetsutbyte sker mellan utbildningsanordnare och arbetslivet genom den lokala 
styrgruppen och APL- nätverket. Detta gör att såväl arbetsmarknadens parter som studerande får 
inflytande och insyn i olika utbildningsfrågor. Utöver detta sker en sporadisk samverkan med 
möten kring olika aktuella frågor t ex gällande önskemål om föreläsningar, validering, uppdrags-
utbildningar osv. Dialog förs även regelbundet mellan deltagarna i styrgruppen och lärarna på 
skolan.  

Ett elevdemokratiskt synsätt genomsyrar Vård- och omsorgsprogrammet, eleverna är delaktiga i 
kursernas planering och utformning både vad gällande arbetssätt och examinationsformer. 
Utbildarna lägger vikt vid elevernas delaktighet i Programråd och i skyddsronder, eleverna har 
också kontinuerlig och organiserad kontakt med skolledningen. Utvärderingar sker fortlöpande 
under pågående kurs, efter varje kurs samt i slutet av utbildningen. 
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Lärarna inom Vård- och omsorgscollege, samverkar genom APL-nätverk och nätverksträffar 
inom Familjen Helsingborg, här diskuteras olika utbildningsfrågor. Vid varje skola finns en 
kontinuerlig samverkan inom lärarnas arbetslagsträffar. I flera kurser integreras ämnesinnehållen 
och årligen arrangeras kursövergripande föreläsningar. Det kan vara besök av Regionens 
hygiensköterska, representanter från Noaks ark, polisen, skyddsjouren, etc. På ungdoms-
gymnasierna integreras karaktärsämnen med kärnämnen genom så kallad infärgning. Inom vård- 
och omsorgsutbildningen för elever med annat modersmål än svenska sker en regelbunden 
samverkan med svensklärarna. Inom denna utbildning arbetar eleverna tillsammans med elever 
inom Svenska för invandrare och elever från Särvux. 

Vuxenutbildningen i Ängelholm genomför validering för samtliga utbildare inom (Vård- och 
omsorgscollege). Valideringsmodellen innebär att de personer som har yrkeserfarenhet (minst 1 
år) inom vård och omsorg, och/eller tidigare utbildning kan valideras inom hela kurser eller delar 
av kurser. Det innebär bedömning och erkännande av tidigare erfarenheter enligt en strukturerad 
metod, på detta sätt kan studietiden förkortas. Alla kurser valideras utifrån den enskildes kompe-
tens, erfarenhet och tidigare utbildning. Det vanligaste är basvalideringen, inom vilken tre kurser 
ingår. En valideringsmetod är framarbetad inom vilken lärare och Studie- och yrkesvägledare 
samverkar. Valideringen genomförs i olika steg en teoretisk validering som innefattar en själv-
skattning/självvärdering och en avslutande del med ett individuellt test. Eleven går därefter ut på 
en arbetsplats under några dagar och bedöms där av en av utbildningsanordnarnas utbildade 
valideringsbedömare. Graderade betyg sätts utifrån Vård- och omsorgsprogrammet riktlinjer. En 
enkät fylls av varje elev efter APL som en utvärdering.  

Närundervisningen är upplagd i längre schemapass utan håltimmar för att skapa kontinuitet och 
möjlighet till fördjupning och flexibilitet, samt för att efterlikna arbetslivet. Alla vuxenutbildnings-
anordnare erbjuder eleverna möjlighet att studera på distans. 

De olika utbildarna arbetar med mångfald i både teori och praktik, samt med flexibilitet i studie- 
och examinationsformer genom olika modeller för lärande. Undervisningen bedrivs på flera olika 
sätt genom; närundervisning, via distansundervisning och olika kombinationer, detta varvas med 
rollspel, studiebesök och praktisk tillämpning. Eleven ges möjlighet att välja olika studieformer 
utifrån individuella behov och önskemål, för gymnasieprogrammets elever gäller närundervisning. 
Kurserna inom Vuxenutbildningen kan läsas som fortbildning eller som grundläggande komptens 
för att arbeta inom olika vårdande verksamheter. 

Examinationsformerna varieras genom; individuella prov både muntligt och skriftligt, muntliga 
redovisningar och praktiska demonstrationer. Lärarna lägger stor vikt vid stöd till den studerande 
för att uppnå deras studiemål. Parallellt sker regelbundna diskussioner mellan lärarna gällande  
aktuella betygskriterier. För studerande med studiesvårigheter anpassas examinationsformerna 
efter den studerandes förutsättningar, stöd erbjuds såsom specialpedagog, inlästa läromedel, 
möjligheter att filma och spela in under lektioner, muntliga redovisningar etc.  

Evidensbaserade metoder och forskning genomsyrar utbildningarna. På lärarnas arbetslagsträffar 
diskuteras nya rön inom pedagogik och inom vårdområdet. Inom Vård- och omsorgsprogrammet 
finns förstelärare anställda med olika utvecklingsuppdrag. Lärarna ges möjlighet att delta i 
utbildningsdagar och en dialog förs med sjukhusets utbildningsenhet gällande evidensbaserade 
metoder. Omvärldsbevakning sker även genom nätverksträffar med andra utbildare inom vård 
och omsorg utanför Vård- och omsorgscollege.  
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Lärande i arbete  

I flera av kurserna och i programmen ingår APL. Gemensamma bedömningsblanketter har tagits 
fram av lärarna vid de olika utbildningsenheterna. Bedömningsblanketterna har diskuterats och 
godkänts i det lokala Vård- och omsorgscolleges APL-nätverk. Teori och praktik kopplas 
fortlöpande tillsammans. Innan den studerande kommer till sin APL-plats sker en kontakt mellan 
utbildaren och arbetsgivaren, enligt bifogat handledaravtal. Personalen som åtar sig att vara 
handledare erbjuds informationsdagar alternativt en kurs i Vårdpedagogik 100 p. 

 

Kvalitetsarbete och uppföljning  

Se bilaga 2. 
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Bilaga 1 

Utvärdering av målen för 2010-2015 
Sammanställning av de tre huvudområden; samverkan, kvalitétsutveckling och 
attraktionskraft  

Mål Utvärdering 

1 Fler sökande till våra 
utbildningar, särskilt i 
ungdomsskolan 
 

Fortfarande relativt lågt sökarantal inom 
gymnasieutbildningen för yngre, en del av detta 
relaterar vi till den senaste gymnasiereformen. God 
andel sökande till vuxenutbildningen 

2 Gemensamma 
marknadsföringsinsatser varje 
läsår 
 

Gemensamt deltagande vid gymnasiemässor, 
Yrkeshögskolans mässor, Yrkes Vux mässor under 
perioden, andra gemensamma satsningar som 
genomförts är framtagning av gemensamt 
marknadsföringsmaterial. 

3 Större andel män och personer 
med utländsk bakgrund 
 

Överlag är andelen deltagande män konstant och har 
inte utökats men målet gällande andelen sökande med 
utländsk bakgrund har ökat.  
En specifik utbildning för personer med annat 
modersmål än svenska har genomförts. 

4 Dokumentera orsaker till 
avhoppen på våra utbildningar 
 

Sammanställda orsaker är avsaknad av studiemedel, 
social skäl, sjukdom m.m. 

5 Erbjuda handledarutbildningar, 
nationell kurs OMV 1206 100 p, 
varje läsår 
 

Har erbjudits varje läsår. 

6 Erbjuda 1dagars 
handledarutbildning varje läsår 

Har erbjudits varje läsår.  
Under perioden har även en gemensam handledardag 
arbetats fram som genomförs varje år hos varje 
utbildare separat utefter ett gemensamt material.  

7 Den gemensamt framtagna 
bedömningsblanketten 
utvärderas och eventuellt 
revideras 
 

Detta har genomförts 

8 Ordna mötesplatser för lärarna,  
t ex Facebook 
 

Under perioden har flertalet träffar för lärare 
arrangerats för vuxenutbildningens lärare inom 
Familjen Helsingborg och för både gymnasie- och 
vuxenutbildningens lärare vid olika mässor, genom 
utbildningsdagar och genom APL- närverket.  

9 Använda gemensam 
valideringsmetod 

Detta är genomfört, alla deltagarna hänvisar till 
vuxenutbildningen i Ängelholm 

10 Knyta fler arbetsplatser till Vård- 
och omsorgscollege 
 

Är ej uppfyllt  

11 Gemensam utvärdering 
 

En gemensam utvärderingsblankett har arbetats fram 
för APL-platser 
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Bilaga 2a) 

Mål 2016-2021 Uppfölj-
ning när 

Uppföljning hur Ansvarig 

 
1 Öka attraktionskraften för vårdutbildningar och vårdyrket 

1a Öka andelen unga sökanden 
till ungdomsgymnasiets 
Vård- och omsorgsprogram 

Årligen Uppföljning genom 
gymnasieskolans 
antagningsstatistik 

Utbildarrepresen-
tant Båstad 

1b Intensifiera 
marknadsföringen av 
vårdutbildningar inom Vård- 
och omsorgscollege  

Hösten 
2016, 
därefter 
årligen 

Återupprätta 
marknadsföringsgruppen 
under våren 2016 

Processledare 
inom lokalt Vård- 
och omsorgs-
college 

   Tydliggöra 
marknadsföringsgruppens 
uppdrag, utse ansvarig 

Styrgruppen i 
lokalt Vård- och 
omsorgscollege 

1c Utbildarna och arbetsgivarna 
utöka informationen till 
studie-och yrkesvägledare 
och lärare i grundskolorna 
och i Vuxenutbildningarna 

Hösten 
2016, 
därefter 
årligen 

Inom 
marknadsföringsgruppens 
uppdrag 

Processledare 
inom lokalt Vård- 
och omsorgs-
college 

1d Öka antalet Prao-platser 
inom VO- College 

Våren 
2016 
därefter 
årligen  

Inom APL- nätverket Processledare 
inom lokalt Vård- 
och omsorgs-
college 

1f Införa vårdambassadörer som 
marknadsför vårdyrket 

2016 Undersöka möjligheterna 
för att införa 
vårdambassadörer, utse 
ansvarig  

Styrgruppen i 
lokalt Vård- och 
omsorgscollege 

   Vid styrgruppsbeslut, arbeta 
fram ett gemensamt 
material, utse ansvariga 

Styrgruppen i 
lokalt Vård- och 
omsorgscollege 

 
2 Utveckla APL och handledarrollen 

2a Öka antalet deltagare till 
utbildningen vårdpedagogik 
och handledning 100 poäng 

Årligen Antalet platser beslutas av 
styrgruppen 

Styrgruppen i 
lokalt Vård- och 
omsorgscollege 

2b Utveckla handledarrollen 
tillsammans med 
representanter från både 
arbetsliv och utbildare 

År 2017, 
därefter 
årligen  

Införa 
Handledarutbildningen 
steg 3 under 
certifieringsperioden 

Styrgruppen i 
lokalt Vård- och 
omsorgscollege 

2c Erbjuda en endagars 
handledardag för utbildade 
handledare varje läsår 

Årligen APL-nätverket anordnar Processledare 
inom lokalt Vård- 
och 
omsorgscollege 

2d Interprofessionellt lärande-
team 

Årligen Utvärderingsfråga 
gällande teamarbete läggs 
in i APL-bedömningsmall. 
Representant för APL-
nätverk redovisar till lokal 
styrgrupp (Vård- och 
omsorgscollege) 

Utbildarna i APL-
nätverk  
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Bilaga 2b) 
 

3. Ökad anställningsbarhet och en arbetsgivare som möter framtidens kompetensbehov 

3a Tillhandahålla 
valideringsmöjligheter 

Årligen En gemensam validering 
tillhandahålls av 
Vuxenuybildningen i 
Ängelholm 

Vuxenutbildninge
n Ängelholm 

3b Gemensamma 
fortbildningsinsatser genom 
föreläsningar 

Årligen Erbjuds inom ramen för 
avtalet Läkarsamverkan, 
eller erbjuds av sjukhuset 
Ängelholm 

Processledare 
inom lokalt Vård- 
och omsorgs-
college 

3c Grundläggande och 
fördjupad praktik-verksamhet  

Årligen Erbjuder möjligheter på 
sjukhusets KTC 

Ängelholms 
sjukhus 

3d Samordna utbildningarna 
inom lokalt Vård- och 
omsorgscollege 

 Utbildarnas utbud 
samordnas för att inom 
lokalt Vård- och 
omsorgscollege erbjuda 
ett brett utbud för 
sökande och arbetsgivare. 

Rektorerna inom 
lokalt Vård- och 
omsorgs-college 

3e Skapa tydliga karriärvägar 
inom vårdområdet 

2016 Utvärdera dagens behov 
av specifika kompetenser 
inom vården, utse 
ansvarig 

Styrgruppen i 
lokalt Vård- och 
omsorgs-college 

  2017 Vid beslut arbeta fram 
förslag till underlag för 
nya arbetssätt/ 
arbetsbeskrivningar, utse 
ansvarig 

Styrgruppen i 
lokalt Vård- och 
omsorgs-college 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


