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Återcertifiering VO-college Malmö-Lund 2016 

 

1 Varför Vård- och omsorgscollege? 

Vård- och omsorgscollege Malmö-Lund blev certifierat 2012 och vi har sedan dess arbetat 
med att utveckla samarbetet mellan parterna och kommunerna i vårt college. Vi är en stor 
styrgrupp med många olika parter, både vad gäller arbetsgivare och utbildningsanordnare. 
Vårt huvudsakliga fokus under tiden efter certifieringen har varit att hitta rutiner som kan 
förenkla administration och öka kvaliteten på samarbetet kring Vård- och 
omsorgsprogrammet. Vår kommunikationsplan nedan visar det vi arbetat med under åren från 
2012. Den första gemensamma frågan var att vi utarbetade rekommendationer för anställning 
av undersköterskor i Malmö och Lund. Vi har därefter arbetat främst med att skapa 
gemensamma riktlinjer för olika verksamheter, bl.a. gemsamma riktlinjer för 
bedömningsblanketter av APL och gymnasiearbetet. Tidigare har arbetsgivarna varit tvungna 
att förhålla sig till ett stort antal olika bedömningsblanketter för APL och det har skapat 
förvirring. Vi har därför tillsammans utarbetat en blankett som används av alla skolor i 
Malmö och Lund. Inte minst i kvalitetshänseende är det tryggt att handledarna kan skapa 
säkra rutiner kring detta. 

Det vi arbetat med under 2015 är att skapa gemensamma riktlinjer för riskbedömning av 
APL-platser, utifrån Skolverkets och Arbetsmiljöverkets krav. Vi har också arbetat med att 
hitta former för att erbjuda handledarutbildningar och för hur dessa utbildningar ska 
finansieras. Arbetsgivarna både i Malmö och Lund ser ett stort behov av att utbilda fler 
handledare, så frågan är prioriterad. 

Validering är också en fråga vi har prioriterat under 2015. De nya riktlinjerna som gäller 
nationell har vi anpassat till våra lokala behov. De utbildningsanordnare som arbetar med 
vuxenutbildning har arbetat med validering tidigare, men rutinerna har sett olika ut och vår 
ambition är att hitta former och rutiner som gör att valideringsarbetet blir likartat oberoende 
av skola. Detta är också en fördel gentemot arbetsgivarna, som har enhetliga rutiner att 
förhålla sig till. 

Vi har ingen gemensam ekonomi i vårt lokala college, som skulle kunna finansiera olika 
insatser, utan vi arbetar med en solidarisk ansvarsfördelning, där allas engagemang och 
intresse är avgörande. Ordförande och processledare arbetar med sina uppdrag inom ramen 
för sina ordinarie tjänster, utan extern finansiering, vilket innebär att tiden för dessa uppdrag 
är begränsad och att alla i styrgruppen förväntas att lägga ned tid för olika arbetsuppgifter. 

Vi ser en stor utmaning i att ta till vara de stora kunskaper som många av våra invandrare har, 
inte minst den stora grupp som har kommit och kommer till Sverige under 2015 och 2016. 
Malmö och Lund tar emot ett stort antal och det gäller att skapa goda förutsättningar för att de 
som vill effektivt kan ta vägen genom språkutbildning till vårdutbildning. Validering av deras 



kunskaper blir också en naturlig del av detta arbete och vi ser också fram emot hur den 
nationella ESF-ansökan kan hjälpa oss med detta. 

Under de senaste två åren har vi knutit kontakter med Vård- och omsorgscollege Göteborg, 
eftersom vi har sett att det finns fördelar med att byta erfarenheter med ett college som är 
ungefär av samma storlek och har likartade utmaningar att arbeta med. 

Det vi ser som stora utmaningar under den närmaste 5-årsperioden är bl.a. följande: 

Malmö stad och Lunds kommun:  

• svårigheter att rekrytera vårdpersonal med rätt kompetens 

Region Skåne/SUS:  

• svårigheter att rekrytera vårdpersonal med rätt kompetens 
• stora strukturförändringar i Region Skånes organisation som ännu inte är fullt 

genomförda och som skapar merarbete för olika verksamheter 

Skolorna i Malmö och Lund 

Gymnasieskolorna  

• att få behöriga elever  
• att marknadsföra programmet så att rätt elever söker och att på sikt öka statusen på 

programmet och yrket 
• att hitta behöriga lärare 

Vuxenutbildningen 

• svaga språkkunskaper hos många elever, vilket kräver ger nya utmaningar 
• hitta effektiva former för validering och mottagande på arbetsplatsen 
• att hitta behöriga lärare 

 

 

1.1  Kommunikationsplan Malmö/Lund 

Ärende Ansvarig/kontakt Påbörjat  Klart när? Genomfört 
Rekommendationer för 
anställning 

Helena Neveryd, 
Anders Söderhamn 

X 2012 X 

Bedömningsblankett APL Elenore Skog X 2014 X 
Riktlinjer för validering Kristian Berghult X 2015 X 
Riktlinjer för 
gymnasiearbetet 

Elenore Skog X 2015 X 

Riktlinjer för 
riskbedömning av APL-
platser 

Elenore Skog X 2016  



Förvaring av dokument.  Linda Klang X 2015 X 
Strukturera upp våra 
arbetsformer/arbetsordning 

Kristian Berghult X 2015 X 

Hur hantera nya 
ansökningar	

Helena Neveryd 
Kristian Berghult 

X 2016  

Handledarutbildning   2016  
Rutiner för elevers 
utvärdering av APL-plats 

Elenore Skog X 2016  

Arbeta med ESF-projekt   2016-18  
Arbeta med gemensam 
marknadsföring 

  2016-18  

Arbeta med att hitta 
former för statistisk 
uppföljning 

  2016-18  

 

 

1.2 Information om Öresundsregionen 

Malmö och Lund har en befolkning på ca. 320 000  respektive 90 000 invånare. 
Öresundsregionen har totalt ca 3,9 miljoner invånare. Under 2014, för trettionde året i rad, 
ökade Malmös befolkning med 5113 personer. 31 % eller 99 788 av Malmöborna är födda i 
utlandet och gruppen från Irak är största med ca 11 000 personer. År 2019 beräknas Malmös 
befolkning uppgå till 357000 och även Lunds kommun ökar sin befolkning, om än i inte lika 
stor utsträckning. 

I Malmö finns det 162 900 arbetstillfällen och 63 000 personer pendlar dagligen in till staden 
för att arbeta. Nästan 31 000 pendlar från Malmö dagligen och ca 15 100 pendlar över sundet 
till Danmark. Över huvud taget pendlar många till och från sina arbeten i Malmö och Lund 

 

1.3  Information om Malmö stad 

Inom vård och omsorg i Malmö stad arbetar cirka 6000 personer varav 4650 i yrkesgrupperna 
undersköterskor, vårdbiträde och vårdare. Övriga yrkesgrupper är bland annat sjuksköterskor, 
omsorgspedagoger, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndshandläggare och chefer.  

Det har mellan 2010-2015 funnits en kommungemensam kompetensförsörjning med fokus på 
utbildning/utveckling, rekrytering, marknadsföring och ledarskap. 

Inför framtidens pensionsavgångar och det nya hälso- och sjukvårdavtalet mellan Region 
Skåne och de skånska kommunerna, som kommer att träda i kraft under 2016, ser vi att 
behovet av medarbetare som är utbildade i vård och omsorg kommer att öka. Drygt 550 
undersköterskor, vårdbiträden och vårdare, där undersköterskorna utgör den största gruppen 
med 350, kommer att gå i pension fram till 2019. 



Introduktion erbjuds vid anställning och möjlighet till att ”gå vid sidan om”. All personal ges 
genom dialog möjlighet till delaktighet och samverkan och har direkt inflytande för planering 
och utveckling på sin arbetsplats. 

Malmö vård och omsorgs egen tidning Spaning informerar bland annat om arbetsgivarfrågor, 
personalutveckling, samt marknadsför vård- och omsorg både internt och externt. Malmö 
stads vård och omsorg deltar på olika mässor. 

Malmö stad tar emot drygt femhundra gymnasieelever per termin inom vård och omsorg 
varav ca trehundra är vuxenstuderande. Från högskolan tas drygt tvåhundra studerande per 
termin emot (sjuksköterskestuderande, socionomstuderande) och fyrtio till femtio personer 
som läser Svenska för invandrare (Sfi) och tre-fyra platser från Yrkeshögskolan. Detta 
administreras av praktikplatsadministratör. 

Representant från HR-strategiska enheten i Malmö och praktikplatsadministratör medverkar i 
branschråd. 

Under 2016 kommer Malmö Stads förvaltningar/vård och omsorg att gemensam ta fram en ny 
kompetensförsörjningsstrategi och process. Strategin ska utmynna i vissa aktiviteter riktade 
mot olika arbetsgrupper för att säkerställa behovet av kompetens. Kompetensförsörjnings-
strategin ska vara ett stöd i vardagen för chefer att rekrytera och utveckla medarbetare. Inom 
ramen för kompetensförsörjningsstrategin och i takt att behov av vård och omsorgsinsatser 
kommer att öka med fler antal äldre och att fler med stora behov av vård och omsorg kommer 
att bo hemma, så kommer vi att behöva kompetenta medarbetare som kan handleda nya 
kollegor i arbetet och vara ett stöd i vardagen.  

 

1.4  Information om Lunds kommun 

Allt fler äldre är svårt sjuka och multisjuka och en ökande andel yngre med neuropsykiatriska 
diagnoser måste ha vård. Ungdomskullarna räcker inte för att täcka arbetsmarknadens behov. 

Det är viktigt att skolorna förser arbetslivet med undersköterskor, men det behövs också ett 
närmare samarbete med Arbetsförmedlingen, t.ex. att AF står för språkutbildning och 
arbetsgivaren tillhandahåller praktikplatser. Snabbspår för flyktingar kan också vara ett 
alternativ. 

Undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger och  medarbetare med spetskompetens inom 
sina yrkesområden är de yrkesgrupper där det framförallt finns och kommer att finnas en brist. 
Dessutom kommer pensionsavgångarna inom dessa yrkesgrupper successivt att öka.  

Cirka 80 % är kvinnor och 20 % är män inom vårdyrkena i Lunds kommun och vi ser gärna 
att fler män utbildar sig inom vården. 

Lunds kommun som arbetsgivare försöker spegla brukarsammansättningen och 
mångkulturella arbetsplatser eftersträvas. Förvaltningsövergripande mångfaldsplan med 
mångfaldsaktivitet uppdateras varje år och mångfald diskuteras på arbetsplatsträffar. 



Hälsoperspektivet är en viktig faktor och vi arbetar med: 

- Hälsofrämjande arbetsplatser 
- Rökfri arbetsplats 
- Friskvårdspeng 
- Ergonomiutbildning för alla nyanställda 

 

1.5  Information om Region Skåne, SUS Malmö/Lund 

Skånes universitetssjukvård (SUS) är en av Region Skånes tre hälso- och 
sjukvårdsförvaltningar. 

SUS erbjuder akut- och planerad hälso- och sjukvård samt primärvård. Sjukhusen ligger i 
Malmö och Lund och bedriver högspecialiserad vård för hela Skåne och Södra 
sjukvårdsregionen, samt rikssjukvård inom flera områden. Offentlig primärvård erbjuder Sus 
vid 37 vårdcentraler på geografiskt olika platser. Förutom att bedriva avancerad sjukvård 
ingår också omfattade avancerad forskning i egen regi och i samarbete med externa aktörer, 
där Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är den volymmässigt största 
samarbetspartnern. Sus driver en omfattade  utbildningsverksamhet i samarbete med många 
olika utbildningsanordnare. I nuläget tar vi emot ca 4000 studenter/elever per år och vi ser 
denna grupp studenter/elever som en av våra viktigaste rekryteringsgrupper. 

SUS är det tredje största av Sveriges universitetssjukhus och är en av landets största 
akutsjukhus. Vi är en kunskapsorganisation och medarbetarna vår viktigaste resurs. Sjukhuset 
har ca 12 000 medarbetare och de motsvarar 100 olika yrkeskategorier där de största 
grupperna är undersköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och läkare. 

Skånes universitetssjukvård arbetar med ständig utveckling och förbättring för att behålla och 
utveckla kvaliteten i vården. SUS värdegrund är respekt för människan, vilket bland annat 
innebär ett gott bemötande av patienter och alla samarbetspartners. 

För att klara detta måste vi arbeta strategiskt och systematisk med kompetensförsörjning både 
på kort och lång sikt. Idag pågår ett flertal projekt för att stärka vårt varumärke som en 
attraktiv arbetsplats, både för befintliga medarbetare men också för de som är våra framtida 
medarbetare – studenterna. Ett projekt är Kraftsamlingen vilket håller samman de olika 
aktiviteter inom SUS som syftar till att omfördela arbetsuppgifter för bästa vårdkvalitet och 
bästa möjliga resursanvändning. Fokus ligger på samarbetet mellan yrkeskategorier och rätt 
användande av medarbetares kompetens för att öka den värdeskapande patientnära tiden och 
ge Sus patienter god vård.  

Vi står inför stora pensionsavgångar, söktrycket till Vård och Omsorgsprogrammet har 
minskat (nationellt) och behovet av undersköterskan i både öppen och sluten vård ökar i takt 
med att vi blir fler äldre. Vi vet också att vi redan idag har en brist på grundutbildade 
sjuksköterskor, vilket gör att detta med att använda rätt kompetens på rätt vårdnivå blir allt 
viktigare. 



Under hösten 2015 arbetade Region Skåne fram en kompetensstege för undersköterskor. 
Denna ska nu implementeras inom regionen och diskuteras med de olika 
utbildningsanordnarna i syfte att ge underlag till framtida kompetens för undersköterskor. 

Med utgångspunkt från ovan nämnda utmaningar innebär det att behovet av undersköterskor 
med basutbildning ökar och att det finns behov av relevant påbyggnadsutbildning i linje med 
kompetensstegen. 

 

1.6  Information om Psykiatri  Skåne 

Under 2015 flyttade delar av psykiatrin till Baravägen i Lund, och  hela vuxenpsykiatrin är 
samlad på en plats (dock finns en mottagning i Arlöv och en i Eslöv samt PRE i Eslöv med 8 
vårdplatser). Det är positivt att ha så stor kompetens samlad i huset samt hela vårdkedjan 
avd/mellanvård/mott. 

I samband med flytten gjordes organisatoriska förändringar vilka gav en utökad öppen- och 
dagsjukvård, bl.a. har behandling av patienter med självskadebeteende förstärkts genom en 
utbyggnad av DBT-teamet. Akutmottagningen har fått vårdrum  (3 st.) vilket tidigare enbart 
funnits på vårdavdelningarna. En ny psykosenhet har bildats, likaså en enhet för heldygnsvård 
av alkoholabstinensbehandling och vissa drogrelaterade tillstånd. 

Substitutionsvården för opiatmissbruk samlas på en enhet, LARO-mottagning. Samarbetet 
med akutsjukvård underlättas när psykiatrin nu ligger närmre SUS Lund. 

 

1.7  Antal elever och diplom  

Det enda uppdraget som Lernia för tillfället har är att sköta validering inom Vård- och 
omsorgsprogrammet för Malmö stad, så därför saknas delvis statistik för Lernia i de 
kommande sammanställningarna. 

 

Ungefärligt antal elever under 2015 inom vård- och omsorgsutbildning på respektive skola: 

Drottning Blankas gymnasieskola, Malmö  60 
Consensum, ungdomsgymnasiet, Lund  180 
Consensum, avdelningen för vuxenutbildning, Lund 230 
Komvux, Lund   200 
Lernia, Lund/Malmö   180 validander 
Praktiska gymnasiet, Malmö  50 
Universitetsholmens gymnasium, Malmö  220 
Universitetsholmens komvux, Malmö  550 
Vipans gymnasieskola, Lund  70 
 

 



Antal förstahandssökande till Vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar: 

Drottning Blankas gymnasieskola, Malmö  28 
Consensum, ungdomsgymnasiet, Lund  78 
Praktiska gymnasiet, Malmö  3 
Universitetsholmens gymnasium, Malmö  60 
Vipans gymnasieskola, Lund  20 

 

Antal elever som avslutade vård- och omsorgsprogrammet under första halvan av 2015: 

Drottning Blankas gymnasieskola, Malmö  20 
Consensum, ungdomsgymnasiet, Lund  58 
Consensum, avdelningen för vuxenutbildning, Lund 74 
Komvux, Lund   30 
Lernia, Lund/Malmö   --- 
Praktiska gymnasiet, Malmö  12 
Universitetsholmens gymnasium, Malmö  85 
Universitetsholmens komvux, Malmö  151 
Vipans gymnasieskola, Lund  15 
 

Antal diplom utfärdade under första halvan av 2015 

Drottning Blankas gymnasieskola, Malmö  14 
Consensum, ungdomsgymnasiet, Lund  41 
Consensum, avdelningen för vuxenutbildning, Lund 44 
Komvux, Lund   26 
Lernia, Lund/Malmö   --- 
Praktiska gymnasiet, Malmö  7 
Universitetsholmens gymnasium, Malmö  10 
Universitetsholmens komvux, Malmö  89 
Vipans gymnasieskola, Lund  11 
 

Huvuddelen av de som avslutat vårdutbildningen (gäller både ungdomar och vuxna), och som 
har som avsikt att arbeta inom vården efter avslutad utbildning, har fått fast anställning eller 
timanställning.   

 

2 Samverkan 

Vår lokala styrgrupp träffas i snitt fyra gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som 
rör vårdutbildningar och vårdyrken. Vår lokala styrgrupp är stor och många olika parter 
representeras, och många olika perspektiv ska tillgodoses vid mötena. För att göra arbetet 
effektivt så ger styrgruppen i uppdrag till mindre arbetsgrupper att bereda frågor, som sedan 
beslutas i styrgruppen. Dessa arbetsgrupper består av representanter från arbetsgivare och 
skolor. Fördelningen beror naturligtvis i det enskilda fallet på vilka frågor som ska beredas. 



Arbetssättet kräver att alla parter är engagerade och solidariskt tar del av arbetet. Detta är en 
modell som vi tycker fungerar väl. 

Sedan certifieringen 2012 har 1 part tillkommit och det är Drottning Blankas gymnasieskola i 
Malmö. Arbetsförmedlingen är en viktig part som tillkommit under 2016. 

Ordförande och processledare representerar lokalt college i regional styrgrupp och detta 
resulterar bl.a. i ett erfarenhetsutbyte som går åt båda håll. Från lokal styrgrupp för vi upp 
frågor där vi behöver kompletterande stöd och åsikter, men det kan också vara så att vi arbetar 
med en fråga där vi vill sprida kunskapen om denna till regional styrgrupp och till de andra 
lokala collegen. Sedan är det också så att många frågor som diskuteras i regional styrgrupp är 
sådana som måste arbetas med i lokal styrgrupp, och då är regional styrgrupp ett viktigt forum 
för att föra ut dessa frågor i de lokala styrgrupperna. Vi har ingen gemensam ekonomi, som 
skulle kunna finansiera olika insatser, utan vi arbetar med en solidarisk ansvarsfördelning, där 
allas engagemang och intresse är avgörande.  

 

 

3 Infrastruktur 

Parterna i det lokala Vård- och Omsorgscollege Malmö/ Lund är följande: 
 
Consensum, ungdomsgymnasiet, Lund 
Consensum, avdelningen för vuxenutbildning, Lund 
Drottning Blankas gymnasieskola, Malmö 
Kommunal, Vård och omsorg, Malmö 
Komvux, Lund 
Lernia, Lund/Malmö 
Lunds kommun 
Malmö stad 
Praktiska gymnasiet, Malmö 
Region Skåne, SUS Malmö och Lund 
Universitetsholmens gymnasium, Malmö 
Universitetsholmens komvux, Malmö 
Vipans gymnasieskola, Lund 
 

 
Kontaktuppgifter till styrgruppen för Malmö - Lund 
 

 
 

Telefon 

Ingegerd Ahlberg 
 

Biträdande 
förvaltningschef 

Lunds kommun, Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

A ingegerd.ahlberg@lund.se 
046-35 82 42 

Carola Andersson HR-konsult Lunds kommun, Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

A carola.andersson@lund.se 
046-35 59 25 

Kristian Berghult 
 

Rektor Komvux, Lund 
 

U kristian.berghult@lund.se 
046-35 70 75 

Monika 
Davidsson 

Utbildnings-
samordnare 

Vuxenpsykiatri Lund, 
Skånevård Syd 

A Monika.davidsson@skane.se 
046-17 41 08 



 
Ingrid Enhörning 

 
Utbildningsledare 

 
Lernia 

 
U 

	
ingrid.enhorning@lernia.se 
0706-65 86 18 

Linda Hellesund Lärare inom hälso-
och sjukvård, 
programansvarig 

Drottning Blankas 
gymnasieskola, Malmö 

U linda.hellesund@dbgy.se 
 

Per Hällström 
	

Biträdande rektor 
	

Gymnasieskolan Vipan 
	

U per.hallstrom@lund.se 
046-35 79 91	

Ewa Jakobsen 
 

Enhetschef Malmö stad, SOF Söder, Avd. 
vård och omsorg 

A ewa.jakobsen@malmo.se 
070-315 60 72 
 

Malin Jönsson APL-samordnare Skånes Universitetssjukhus, Enhet 
för kompetensförsörjning och 
utbildning 

A Malin.a.jonsson@skane.se 
046- 17 80 63 

Natasha 
Khorasani 
 

Samordnare Välfärdsavdelningen 
Stadskontoret Malmö stad 

A Natasha.khorasani@malmo.se 
0734-24 94 55 

Annika Kjellemar 
 

Rektor Universitetsholmens gymnasium, 
Malmö 

U annika.kjellemar@malmo.se 
	

Linda Klang Rektor 
	

Consensum, ungdomsgymnasiet 
	

U linda.klang@consensum.se 
046-271 77 73	

Michael 
Mårtensson 

Enhetschef Malmö stad, Sociala 
resursförvaltningen 

A michael.martensson@malmo.se 
0708-547009 

Helena Neveryd 
 

Lärare inom hälso- 
och sjukvård, 
koordinator/handlägg
are för gymnasiala 
frågor 

Skånes Universitetssjukhus, 
Enhet för kompetensförsörjning 
och utbildning 
 

A helena.neveryd@skane.se 
046-17 12 32 

Gunilla Nilsson APL-samordnare Malmö stad, Vård och omsorg A gunilla.ub.nilsson@malmo.se 
040-34 71 17 

Ylva Nilsson-
Fahlén 
 

Koordinator/handläg
gare för gymnasiala 
frågor 
 

Skånes Universitetssjukhus, 
Enhet för kompetensförsörjning 
och utbildning 

A ylva.nilsson-fahlen@skane.se 
040-33 34 00 

Slavica Rankic 
 

Rektor 
 

Universitetsholmens Komvux, 
Malmö 

U slavica.rankic@malmo.se 
040-34 69 43 

Elenore Skog 
 
  

Lärare inom hälso-
och sjukvård, 
programansvarig 

Praktiska Malmö City 
 

U elenore.skog@praktiska.se 
0706-84 32 64 

Monica Smidje 
 

Facklig representant 
 

Sv. Kommunalarbetarförbundet 
Avd. Skåne Län Sektion 4 Malmö 
Vård- och Omsorg 

 
F 

monica.smidje@malmo.se 
040-34 55 04 

Malin Trikson Rektor 
 

Consensum, vux 
 

U malin.trikson@consensum.se 
 

Catarina 
Warnestam 

 Arbetsförmedlingen A catarina.warnestam@arbetsforme
dlingen.se 
 

	

 

 

 

 



4 Regionalt och lokalt perspektiv 

Följande skolor har vård- och omsorgsutbildning för ungdomar: 

Drottning Blankas gymnasieskola, Malmö 
Consensum, ungdomsgymnasiet, Lund 
Praktiska gymnasiet, Malmö 
Universitetsholmens gymnasium, Malmö 
Vipans gymnasieskola, Lund 
 
 
Följande skolor har vård- och omsorgsutbildning för vuxna: 

Consensum, avdelningen för vuxenutbildning, Lund 
Komvux, Lund 
Lernia, Lund/Malmö (endast validering) 
Universitetsholmens komvux, Malmö 
 

Följande skolor har utbildning inom Yrkeshögskolan: 

Consensum, avdelningen för vuxenutbildning, Lund 
Komvux, Lund 
Lernia, Malmö 
 
Gymnasieskolorna och vuxenutbildarna i vårt college har en bred utbildning med ett flertal 
olika yrkesutgångar. Sammanfattningsvis har de olika utbildarna följande 
programfördjupningar att välja mellan: 

Consensum, ungdomsgymnasiet, Lund 
• Barn- och ungdomssjukvård 
• Akutsjukvård 
• Hälsa  och friskvård 

Consensum, avdelningen för vuxenutbildning, Lund 
• Äldreomsorg 
• Funktionshinder/specialpedagogik  
• Akutsjukvård 
• Hälsa  och friskvård 
• Psykiatri 

Drottning Blankas gymnasieskola, Malmö 
• Hälso- och sjukvård 

Komvux, Lund 
• Äldreomsorg 
• Funktionshinder/specialpedagogik  
• Hälso- och sjukvård 

Praktiska gymnasiet, Malmö 
• Äldreomsorg 
• Funktionshinder/specialpedagogik  
• Hälso- och sjukvård 

 
 



Universitetsholmens gymnasium, Malmö 
• Äldreomsorg 
• Funktionshinder/specialpedagogik  
• Hälso- och sjukvård 
• Psykiatri 

Universitetsholmens komvux, Malmö 
• Äldreomsorg 
• Funktionshinder/specialpedagogik  
• Hälso- och sjukvård 
• Psykiatri 

Vipans gymnasieskola, Lund 
• Äldreomsorg 
• Funktionshinder/specialpedagogik  
• Hälso- och sjukvård 
• Psykiatri 

 

Valmöjligheterna för eleverna är således stora och eleverna har många olika studieformer och 
programfördjupningar att välja mellan. En viktig del i vårt arbete är att tillsammans hitta ett 
samförstånd så att vi erbjuder de yrkesutgångar som arbetsgivarna kräver, på kort och lång 
sikt.  

Ett utvecklingsområde för vårt college är att arbeta mer med marknadsföring för att öka 
statusen för utbildningen och yrket. Under vecka 42 hösten 2015 anordnande vissa av 
skolorna öppet hus och arbetsgivarna var också involverade i detta arbete. Under 2016 
kommer vi att utveckla detta samarbete, inte minst för att locka fler män till utbildningen. Ett 
annat utvecklingsområde är en utvecklad hemsida. Möjligheten att använda Vård- och 
omsorgscolleges hemsida lokalt tycker vi är bra. Det är också positivt att vi kommer att få 
stöd regionalt av en IT-kunnig person. 

Malmö och Lund står inför stora förändringar de närmaste åren, inte minst vad gäller 
befolkningsstrukturen. Stora pensionsavgångar och ett stort inflöde av invånare till våra 
kommuner, kommer att kräva att vi arbetar ännu mer aktivt än tidigare med mångfaldsfrågor. 
Det planerade ESF-projektet 2016  kommer att vara ett stöd i arbetet med detta. Att få 
kunskap om och få förståelse för andra kulturer är viktigt inte bara för arbetsmiljön på skolan 
utan framförallt inför det kommande yrkeslivet. Värdegrundsfrågor måste alltid vara aktuella i 
utbildningar vilka leder till arbete med människor. 

 

5 Hälsoperspektivet 

Arbetsgivarna i Malmö stad och Lunds kommun och SUS har en personalpolicy som 
uppmuntrar till en sund livsstil genom att erbjuda friskvård och stöd i ergonomiska frågor. 
Arbetstagare har subvention på bland annat flera olika träningsställen. 
 
Varje förvaltning i kommunerna kan ge stöd och råd i frågor som rör alkohol, narkotika och 
tobak. Företagshälsovården är en expertresurs och ett komplement till den sakkunskap inom 



hälso- och arbetsmiljöområdet som finns i organisationen. SUS är ett hälsofrämjande sjukhus 
enligt WHO. Detta innebär bl.a. ett rökfritt sjukhus, som därmed följer Region Skåne och de 
nationella regionala folkhälsopolitiska målet, där minskat bruk av tobak är en viktig del i detta 
arbete. Stöd att sluta bruka tobak ska erbjudas inom alla verksamheter till de medarbetare som 
så önskar. SUS har även en policy vid drog och missbruksproblem. 
 
På SUS blir man erbjuden en nyanställningsundersökning via sjukhusets företagshälsovård, 
detta som ett led i att trygga den arbetssökandes hälsa samt för att minska riskerna för 
smittspridning av bland annat TBC och MRSA. Undersökningen syftar också till ett 
förebyggande och hälsofrämjande samtal. 
 
Skolorna arbetar aktivt med hälsofrågor för sina anställda och generellt har de anställda stora 
möjligheter att påverka sin arbetsmiljö. De resurser som beskrivs ovan för arbetsgivarna gäller 
i stort också för de anställda på skolorna. Skolornas arbete med hälsoperspektivet för eleverna 
är omfattande och exempel på detta är: 

• Elevhälsoteam 
• Mentorskap för nya elever 
• Morgonsamling 
• Näringsriktiga luncher  
• Studiestöd och hjälp från kurator och specialpedagog 
• Utbildning i och möjlighet att träna ergonomi och hantering av hjälpmedel 
• Hälsodagar 
• Temadagar med olika aktiviteter 

 
Vissa av dessa aktiviteter är lättare att genomföra på gymnasieskolan, eftersom eleverna är 
närvarande hela skoldagar, men vuxenutbildningen arbetar med hälsoperspektivet i 
motsvarande omfattning där det är möjligt. 
 
En hälsomedvetenhet kring sin livsstil och ett aktivt arbete för att stärka den egna hälsan är 
nödvändigt för att öka sin prestationsförmåga och lyckas i sina studier. Detta är särskilt viktigt 
om man ska förbereda sig för ett arbete inom vård och omsorg, vilket är fysiskt och psykiskt 
krävande. 
 
Vi ser ett gemensamt arbete kring hälsoperspektivet som ett framtida utvecklingsområde. De 
enskilda parterna i vårt college arbetar aktivt med hälsoperspektivet, men det finns frågor vi 
kan lyfta tillsammans för att stärka detta. 
		
 

6 Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 

Skolorna och arbetsgivarna lägger stor vikt vid personalens och de studerandes arbetsmiljö. 
Den ska vara stimulerande och skapa förutsättningar för olika former av arbete, lärande och 
kunskapsinhämtning. Miljön ska inbjuda till social samvaro och samarbete med den 
gemensamma nämnaren lärande och utveckling. Det är viktigt att allas styrkor och resurser 
blir synliga och tas tillvara. Respekt och tillit ska prägla stämningen på arbetsplatsen och 
skolan. En estetisk miljö som är välordnad och ombonad för att skapa välbefinnande och 



harmoni ger också en signal om att detta är en arbetsplats där man bryr sig och där man håller 
ordning och ger omtanke till både individ och miljö.  
 
Miljön på arbetsplatsen och skolan präglas av ett hälsotänkande där den estetiska aspekten är 
en del men kännetecknas också av ett demokratiskt förhållningssätt där inflytande och 
delaktighet är naturligt. Den psykosociala delen handlar om hur vi är mot varandra och 
inbegriper självklart det demokratiska perspektivet, men innebär också att vi skapar en känsla 
av närhet och gemenskap där vi bryr oss om varandra, en slags mental närvaro för varandra.   
 
Lärmiljön under det arbetsplats-förlagda lärandet ska i samarbete med handledare, lärare och 
arbetsplats utgå från samma värdegrund som den skolförlagda delen av utbildningen.  
 
Tillgången på modern teknik och utrustning är god för både arbetsgivare och skolor. Trådlösa 
nätverk och tillgång till datorer är en naturlig del av den pedagogiska miljön för både 
ungdomar och vuxna.  
 
 

7 Lärformer och arbetssätt 

Skolorna i Malmö och Lund arbetar ofta ämnesintegrerat i teman. Arbetssättet främjar 
djupinlärning, förståelse och kunskapen assimileras med individen. Undervisningen ska 
utmana elevers vilja till lärande det måste vara kul att lära. Det ska vara utvecklande och 
inspirera till kunskap i en vidare mening. Det ger eleven en chans att hitta sin egen lärstil och 
lära på djupet, vidare minimeras fragmentiseringen av ämnena, med syftet att eleverna ska gå 
ett sammanhållet program och inte ett antal kurser. Det ökar genom sin stora flexibilitet 
variationen i det pedagogiska upplägget och skapar omväxling i eleven och lärarens vardag.  

Mentorskapet är en viktig komponent i skolan och bygger på kontinuitet samt att skapa en 
nära och tillitsfull relation mellan den studerande och mentor. Relationen ger eleven stort 
inflytande på sitt lärande och sin studiesituation. Mentorns ansvar är att på ett engagerat sätt 
vägleda och coacha den studerande att nå sina mål.  

På skolorna finns flera formaliserade forum för elevinflytande. Elevråd där samtliga klasser 
representeras har regelbundna mötet med fastlagd dagordning. De behandlar bland annat 
frågor som kommer från klassråden. För vuxenutbildningen kan det vara svårare än på 
gymnasieskolan att skapa elevråd, eftersom eleverna vanligtvis är mindre tid i skolan. Här kan 
kursombudsmöten vara ett bra alternativ. 

Arbetsgivare och utbildningsanordnare träffas i programråd och branschråd för att utveckla 
samarbetet. Det är viktiga forum för samverkan ,och alla skolor och arbetsgivare ser detta som 
en naturlig del i kvalitetsarbetet. 

För vuxenutbildarna i vårt college är validering en viktig verksamhet och under 2015 har vi 
arbetat fram gemensamma riktlinjer för detta inom vårt college. Vuxenutbildarna har alla 
validerat under många år, men tillvägagångssättet har varit olika beroende på kommun och 



skola. Nu har vi enats kring vissa gemensamma rutiner i arbetet, som kommer att öka 
kvaliteten och förenkla processen. Sammanfattningsvis har vi enats om gemensamma 
riktlinjer för när man kan validera en kurs och vi har också arbetat fram gemensam 
information till arbetsgivarna kring valideringsarbetet. Vi har också skapat gemensamma 
valideringsmatriser. 

Vuxenutbildningsanordnarna i Malmö och Lund erbjuder både närundervisning och 
distansutbildning, och en elev kan vid flera tillfällen under året starta utbildningen. Kurstakten 
kan också anpassas till elevens önskemål. 

 

8 Lärande i arbete 

Skolorna i Malmö och Lund har många elever som läser Vård- och omsorgsprogrammet och 
det är en utmaning att ordna APL-platser till dessa elever. APL-samordnarna i Malmö och 
Lund sitter med i den lokala styrgruppen, både för gäller de kommunala verksamheterna och 
för SUS Malmö/Lund. Det sker en ständig dialog hur vi tillsammans ska kunna utveckla 
formerna för lärandet på arbetsplatsen. 

Under det arbetsplatsförlagda lärandet får eleven knyta samman verklighet med teori och får 
samtidigt möjlighet att skapa ett nätverk inom sitt framtida yrkesområde. APL-perioderna är 
förlagda för att möjlighet till specifik måluppfyllelse ska ges i förhållande till teoretiskt 
kursinnehåll men också till läroplan och examensmål.  Före varje APL-placering görs en 
riskbedömning utifrån Skolverkets och Arbetsmiljöverkets krav. En godkänd hälsodeklaration 
beträffande TBC och MRSA ska vara genomförd före APL. 
 
Kontakten med elevens kommande handledare och praktikplats är viktigt för att eleven ska nå 
sina mål och utvecklas under APL. Vi informerar noggrant arbetsgivaren innan APL och 
skickar över information, planering och målen för det arbetsplatsförlagda lärandet. 
Handledaren kontaktar eleven med information inför elevens arbetsplatsförlagda lärande. Vi 
har gemensamma bedömningsblanketter för APL i vårt college, vilket innebär att alla skolor 
och arbetsgivare endast har 1 uppsättning blanketter att förhålla sig till. Halvtidsbedömning 
görs gemensamt av elev och handledare. Heltidsbedömningen görs tillsammans med elev, 
handledare och lärare från skolan.  Skolornas lärare gör minst ett besök vid varje APL- 
placering och vid behov ett flertal besök.  Under våren 2016 genomförs en utprovning av 
rutiner för utvärdering av APL från elevernas sida. 
 
Den handledarutbildning vi använder är kursen Vårdpedagogik och handledning (100 p). 
Malmö och Lund var inte med i MÖTAS-projektet, vilket innebar att vi inte fick tillgång till 
handledarutbildning inom ramen för detta projekt. Handledarutbildningar har därför anordnats 
som uppdragsutbildningar eller som överenskommelser mellan enskild skola och arbetsgivare. 
Ett av våra utvecklingsområden för 2016 är att hitta gemensamma former för 
handledarutbildning inom vårt college, där finansiering och utbildningsansvar diskuteras. 

 



9 Kvalitetsarbete/Uppföljning 

Vår lokala styrgrupp träffas i snitt fyra gånger per termin och dagordningen innehåller 
vanligtvis följande punkter: 

1. Mötet öppnas 
2. Val av sekreterare och justerare 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Protokoll från föregående möte 
5. Rapport från regional styrgrupp 
6. Rapport från arbetsgrupperna 
7. Nästa möte 
8. Övrigt 
9. Mötet avslutas 

Sedan certifieringen 2012 har ordförande representerat arbetslivet och processledaren 
representerat skolan. Ordförande och processledare representerar den lokala styrgruppen på de 
regionala styrgruppsmötena och rapporterar sedan tillbaks till den lokala styrgruppen. 

När det gäller kvalitetsarbetet så är ett utvecklingsområde att skapa bättre rutiner för att kunna 
följa upp statistik på ett enhetligt sätt för parterna i vårt college.  Vi har alla olika sätt att följa 
upp verksamheten och det är svårt att presentera statistik på ett enhetligt sätt, vad gäller 
exempelvis elevuppföljning.  

 

 

 


