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Vård och omsorgscollege möter 
framtida kompetensutmaningar 
nationellt, regionalt och lokalt. 
 
Vad har hänt? 
 
Vad har inte hänt? 
 

Vår målsättning vid certifieringstillfället 2011 var bl a 
att ge ett personligt bemötande till varje 
brukare/vårdtagare/patient, skapa god kvalité där den 
enskilde ges uppmärksamhet och möjlighet att påverka 
sin livssituation, stärka attraktionskraften för yrket, öka 
anställningsbarheten samt ge möjligheter för redan 
anställd personal att höja sin kompetens. Med hjälp av 
Europeiska socialfonden genomfördes under 2012-2014 



 
 

 

Hur går vi vidare? MÖTAS-projektet där det personliga mötet 
genomsyrade all kompetensutveckling för anställd 
personal.  
 
Styrgruppen ansvarar för den strategiskt övergripande 
diskussionen och inriktningen medan arbetsgruppen 
omsätter detta i verksamheterna. 
I styrgruppen finns mandat att besluta och tillsätta medel 
medan arbetsgruppen är bemannade för att omsätta 
besluten praktiskt. Arbetsgruppen består av 
enhetschefer, lärare, rektorer, fackliga representanter, 
vårdambassadör samt representant från Skånes 
universitetssjukhus (SUS).  
 
Tillsammans med regionala vård- och omsorgscollege 
deltar vi i en ESF förstudie from 1/12 2015-30/6 2016 
ESF-ansökan. Med förhoppning om ESF 
genomförandefas 2017-2020. Förstudien handlar om att 
kartlägga nyanländas väg till praktik och 
yrkeskompetensbedömning samt att tydliggöra 
handledarrollen. 
 
Utvecklingen går mot en allt mer specialiserad och 
välutbildad personal. Under de senaste fem åren har 
regionen upplevt en kontinuerlig befolkningsökning. 
Arbetskraftsutbud och behovet av arbetskraft ökar. 
Utmaningen är att matcha utbud och efterfrågan.   

Vilket stöd har den regionala 
samordningen varit för Er? 
 
Medverkar Ni i det regionala 
arbetet, om på vilket sätt, hur är 
Ni representerade?  
 

De frågor som uppkommit har återkopplats genom 
representanter i regionala styrgruppen. Eftersom två av 
lokala styrgruppens representanter även sitter i regionala 
styrgruppen, sker en naturlig kunskapsöverföring mellan 
de båda grupperna.  

Beskriv kortfattat hur det lokala 
arbetet (ute hos de olika 
aktörerna) fungerar. 
 
 
 
 
 
 

Tidigare tilldelades förstaårseleverna en 
kontaktarbetsplats inom äldreomsorgen. Mellan eleverna 
och kontaktarbetsplats skedde sedan ett kontinuerligt 
kunskapsutbyte. Detta togs bort i samband med att 
utbildningsplatserna på gymnasiet övergick från 
skolförlagt till lärlingsplatser och därmed behövs inga 
kontaktarbetsplatser på samma sätt.  
 
Genom APL, lärlingsutbildning och LIA knyts 
utbildning och arbetsliv samman på ett naturligt sätt. 
Alla arbetsplatser får besök av lärare vid minst ett 
tillfälle under sin APL. Lärlingseleverna får flertalet 
kontinuerliga besök per kurs av lärare på 



 
 

 

arbetsplatserna.   
 
 

 
2. Samverkan 
 
Vad har hänt? 
 
Vad har inte hänt? 
 
Hur går vi vidare? 
 

Samverkan mellan skola och arbetsliv kopplat till APL i 
det dagliga arbetet fungerar bra. Kontakten mellan elev-
lärare-arbetsliv har blivit ett naturligt inslag i lärandet.  
 
Vi vill utveckla en gemensam arena inom vård- och 
omsorgscollege där skola och arbetsliv möts för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt inkludering. I 
detta arbete är arbetsförmedlingen en viktig aktör.  
 
Det finns även regionalt ett kontinuerligt samarbete med 
arbetsförmedlingen.  
 
Vi vill i kommande certifieringsperiod bredda och utöka 
antalet aktörer i det lokala arbetet inom området 
funktionsnedsättning. 
 
Det finns ett initierat samarbete kring ett samgående 
med annat lokalt VO-College under den kommande 
certifieringsperioden.  

Marknadsföring VO-College 
 

På gymnasiet deltar VO-College vid öppet hus och 
gymnasiemässor och informerar om konceptet. 
Lärlingsutbildningen presenteras i skolans 
utbildningskatalog. Årskurs nioelever bjuds in till 
lärlingsutbildningen för att ”skugga” dvs följa 
utbildningen 1-2 dagar. Ungdomar har under dessa 
dagar även kunnat besöka arbetsplatser.  
 
När det gäller marknadsföring vid YH, marknadsför 
Eslöv sina utbildningar med annonser i gratistidningar 
såsom Metro samt i regional dagspress. Utbildningarna 
finns samlade i en utbildningskatalog som distribueras 
till arbetsförmedlingar och lärcentra i hela landet. 
Yrkeshögskolan har även webannonseringar på sajter 
som yhguiden.se och studentum.se samt deltar i 
regionala utbildningsmässor. För vårdutbildningarna 
görs riktad marknadsföring bl a i Kommunals 
medlemstidning. När det gäller effekten av 
marknadsföringen resonerar vi att denna en förutsättning 
för att lyckas med rekryteringen av sökande till 
utbildningarna.  
 



 
 

 

Lokal processledare introducerar nya ledamöter i styr- 
och arbetsgrupp i VO-College konceptet.  
 
Det finns regionalt marknadsföringsmaterial i form av 
folder, vykort, putsduk till mobilen, rollups samt 
pikétröja. Går även att beställa plakett att sätta upp på 
arbetsplatserna. Det finns även en regional ppt-
presentation att använda vid introduktion.  
 
Vårdambassadörerna har till uppgift att marknadsföra 
vård- och omsorgsyrkena brett internt och externt.  

Hur fungerar den löpande 
omvärldsbevakningen?  
 
Finns det någon systematik i 
styrgruppens arbete med 
omvärldsbevakning? 
 
 

Genom ordförande och utbildningsansvarig medverkan i 
regionalt styrgruppsarbete där även det nationella 
perspektivet belyses får vi omvärldsbevakning och 
analys.  
Genom en aktiv arbetsgrupp med representant i 
styrgruppen till lokal styrgrupp samt regional styrgrupp 
blir systematiken omfattande.   

 
 
 
 
 
 
 
3. Utbildningsutbud  
 
 
Vilka utbildningar ingår i Ert 
Vård- och omsorgscollege?  Har 
några förändringar skett, ange 
dessa. 
 
 
Finns det tankar och idéer om nya 
utbildningar, om i så fall vilka? 
 
Ungdomsutb, vux och YH; antal 
studerande samt andel godkända 
med examensbevis/diplom. 
Resultat/Måluppfyllelse samt mål  

• Gy – Vård-och omsorgsprogrammet, en 
lärlingsklass med 10 elever i åk 1. 

• Vux – omvårdnadsprogrammet en klass 
salsutbildning tar examen sommaren 2016. 

• Vux – en klass lärlingsutbildning tar examen 
hösten 2016. 

• Vux – fyra gymnasiala vårdkurser på distans i 
egen regi med 10-16 elever i varje kurs. 

• YH – Handledare - Socialpsykiatri, två klasser. 
 
Inom framförallt Vux pågår ett utvecklingsarbete där 
fokus kring nya utbildningar ligger på utveckling av 
vård och omsorgsprogrammet för vuxna som 
distansutbildning. 
 
I kommunala vuxenutbildningens regi går 28 elever ut 
vård- och omsorgsutbildningen 2016-06-01. 12 st 
lärlingselever går ut utbildningen under hösten 2016.   



 
 

 

 
När det gäller Yrkeshögskolans olika utbildningar har 
240 studerande fått collegeintyg d v s slutfört en 
fullständig utbildning sedan förra certifieringen.  
 
Antalet utbildningsplatser har under den senaste fem 
åren minskat med färre YH-utbildningar och 
vuxenutbildningar samt 2012-2014  inga nya 
utbildningsplatser på gymnasiet. Från och med hösten 
2015 finns ca 10 lärlingsplatser inom 
ungdomsgymnasiala vård- och omsorgsprogrammet. 
Inom introduktionsprogram språk på gymnasiet erbjuder 
vi enstaka kurser inom vård och omsorgsprogrammet.  
 
På vuxenutbildningen har vi ca 20 elever med 
skolförlagd vård och omsorgsutbildning. Utöver detta 
har vi lärlingsutbildning för vuxna 12 platser.  
På YH har vi ”Handledare - Socialpsykiatri” med två 
klasser, 25+29 studerande.  
Vi erbjuder även uppdragsutbildningar utöver 
grundutbildning ex demens, handledarutbildning och 
etik.    
Gällande yrkesutgångar har vi valt att ha en bredd som 
tillgodoser arbetslivets behov och matchar elevernas 
efterfrågan inom vårt geografiska område.  

Hur arbetar ni med 
utbildningsinsatser för redan 
anställd personal?  
 
Har ni genomfört någon 
utbildningsinsats för redan 
anställd personal, i så fall vad? 
 
Hur många deltog? 

Vård och omsorgsenheterna i Eslöv, Höör och Hörby 
har anlitat vuxenutbildningen i Eslöv i olika omgångar 
för både gymnasiala vårdkurser och skräddarsydda 
fortbildningsinsatser till redan anställd personal. Ca 450-
550 medarbetare har under nuvarande 
certifieringsperiod genomgått fortbildning 
företrädelsevis inom områdena etik och människans 
livsvillkor, bemötande, palliativ vård och demens. 
 
Under MÖTAS-projektets utbildningssatsning bildades 
även en utbildningsenhet inom hemtjänsten där ca 80 
medarbetare specialutbildades inom områdena 
samtalsmetodik, konflikthantering, kulturkompetens 
samt skillnaden mellan privat/professionellt 
förhållningssätt (totalt 12 dagar). Det utbildades även ca 
100 handledare i gymnasiekursen ”Vårdpedagogik och 
handledning” 100 poäng. 
 
Under 2015 har inga handledarutbildningar genomförts. 
Under våren 2016 kommer vi att utbilda 45 handledare. 
Just nu pågår inventering av behovet av 
handledarutbildningar steg 3 dvs  även en karriärväg för 



 
 

 

utbildade handledare.  
 
Vi har för avsikt att under 2016-2017 påbörja utbildning 
av språkombud samt språkombudsutbildare.  
 
Under 2013 utbildades 9 vårdambassadörer med syfte 
att marknadsföra vård- och omsorgsyrkena brett. Av 
dessa arbetar idag ca fem kontinuerligt med 
marknadsföring av vårdyrket. 
 

 
4. Regionalt och lokalt perspektiv 
 
Vad har hänt? 
Vad har inte hänt? 
Hur går vi vidare? 
 
 

En fråga som ofta diskuteras handlar om hur vi på bästa 
sätt möter framtidens vård- och omsorgstagare. 
   
Vi vill under kommande certifiering arbeta med 
implementering och utvecklande av nationella 
kompetensrådets yrkeskrav för funktionshinderområdet 
så att utbildningsutbudet framgent bättre matchar 
kraven. 

 
 
5. Hälsoperspektivet 
 
Hur arbetar vi för att 
hälsoperspektivet ska genomsyra 
hela/alla certifierade 
verksamheter? 
 
 

Hälsoombud finns i Hörby 
Hälsoinspiratörer inom LSS i Eslöv 
Företagshälsovård finns i alla verksamheter. 
Friskvårdssubventioner finns i alla verksamheter. 
God introduktion – koppling elever/studenter 
Folkhälsoarbetet 
Vårdambassadörer – nyanställda 

 
6. Kvalitetsarbete/Uppföljning 
 
Beskriv resultatet av er 
kvalitetsuppföljning. 
 
 
  
 
 

Uppföljningen av eleverna och de studerande visar att 
mer än 80% är yrkesverksamma inom området efter 
utbildningen. Det är fler, som efter avslutad utbildning, 
har vårdrelaterade anställningar på yrkeshögskolan än på 
gymnasiet där en del av eleverna söker sig till högre 
studier, andra yrkesområden eller satsar på att bilda 
familj. Vi kommer att följa upp alla studerandes 
övergång till yrke. För de gymnasiala utbildningarna 
kommer det dock att dröja två år till innan de första 
eleverna, VO-lärling, avslutar gymnasieutbildningen.  
 



 
 

 

Inom VO-College fortsätter vårt gemensamma 
utvecklingsarbete med att ytterligare stärka begreppet 
och vår samverkan. Tydlig indikator på detta är 
anställningsbarheten efter avslutad utbildning och 
efterfrågan av utbildning som ger förutsättningar för ett 
breddat utbildningsutbud. Vi vill även öka andelen 
personal med relevant utbildning.   
 
Gemensam utvärderingsblankett för vårt college togs 
fram 2013. I och med lärlingsutbildningarna inträder i 
högre grad minskar relevansen och utvärderingarna sker 
numera i annan form. 
Under den kommande certifieringsperioden årligen följa 
upp att alla elever/studerande/praktikanter får god 
handledning av en utbildad handledare. Nöjdhetsgraden 
ska uppgå till minst 70%.  
 
Årligen följa upp VO-Collegehandledarutbildningens 
relevans för uppdraget samt nöjdhetsgrad hos 
deltagarna.   

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Avtal och överenskommelser 
 
Samverkansavtal och 
handledaravtal.  

Bifogas som bilaga.  

 
8. Kreativ och stimulerande lärmiljö 
 
Beskriv eventuella förändringar. 
Nyinvesteringar i teknik, 
omflyttningar, nya lokaler eller 
annat av betydelse för 
arbetsmiljön. 
 
 
  
 

Gymnasieskolan kommer att under läsår 2018/2019 att 
få nya lokaler. Projektering och planering pågår och 
kommer att överensstämma med VO-College kriterier. 
Efter ombyggnaden kommer gymnasie- och 
vuxenutbildningen att lokaliseras närmare varandra 
vilket ger ökade förutsättningar för utbyte mellan 
vuxenutbildning och gymnasial utbildning. 
 
 
 

 
9. Lärformer och arbetssätt  



 
 

 

 
Beskriv resultatet av  

- erfarenhetsutbyte mellan 
utbildningsanordnare och 
arbetsliv. 

- studerandeinflytande 
- lagarbete och 

ämnesintegration  
- möjlighet till validering 
- sammanhållna arbetsdagar 

 
 
 

Genom det lokala samarbetet ute i de olika 
verksamheterna sker ett naturligt erfarenhetsutbyte 
mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Även i 
styrgrupps- och lokala arbetsgruppsarbetet sker ett 
kontinuerligt erfarenhetsutbyte där lärare och 
arbetsgivare deltar.  
Vuxenutbildningens lärlingsutbildning har ett lärlingsråd 
som träffas två gånger per termin och följer upp både 
utbildningens och verksamhetens perspektiv.  
 
Studerandeinflytande är en naturlig del av vardagen och 
sker i olika former för de olika utbildningarna. På 
gymnasienivå sker det genom elevkår, elevråd och tät 
kontakt och dialog med lärarna och på YH sker det 
genom studeranderepresentanter i ledningsgruppen. 
 
Möjlighet till validering när det gäller 
arbetslivserfarenhet, reell kunskap etc finns och en 
bedömning görs i varje enskilt fall.  

 
10. APL/LIA/Lärling  
 
Beskriv resultatet av APL, LIA, 
framgångar ev. motgångar samt 
svårigheter. 

Generellt sett får handledarna mycket gott betyg av 
elever och studerande. 
 
Det finns generellt sett ett stort antal utbildade 
handledare samt ett stort antal medarbetare som vill 
utbilda sig till handledare vilket i sig borgar för fortsatt 
utveckling av handledarrollen. Tidigare har det saknats 
utbildade handledare inom LSS. Under de kommande 
åren kommer denna grupp särskilt beaktas.   
 

 
 
 
Ort och datum  
 
 
Namnunderskrift 
 
 
……………………………………………... 
 
Förteckning bilagor 
Samverkansavtal 
Handledaravtal 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


