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Hej regionala samordnare! 

Som ni vet, så är det förberedande ESF- Fokus vård och omsorg inom temat Framtidens välfärd, 

Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn, i full gång. Projekttiden är 2015-12-01 – 2016-06-30. Den 

första månaden ägnades åt fortsatt projektplanering och i vissa regioner även rekrytering av 

projektmedarbetare. Även om vi under hösten arbetat ”under förutsättningar att nödvändiga beslut fattas” 

så var det mycket som skulle falla på plats när beslutet väl kom. Under januari och februari har arbetet i 

projektet fortsatt enligt plan. 

Bland annat har ett frukostmöte med projektets dialogparter genomförts. Med på mötet var 

representanter från Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, YH myndigheten, Nationellt center för 

andraspråksinlärning, regeringens utredare för kvalitet i äldreomsorgen, Arbetsförmedlingen och FUB. 

Syftet med mötet var att ge en helhetsbild av projektet och fortsätta den påbörjade dialogen.  Ett möte 

med hela projektgruppen genomfördes i februari. På programmet fanns bland annat de horisontella 

principerna som ska genomsyra allt arbete i projektet. 

Nationella rådet som är en arbetande referensgrupp i projektet, har hittills haft två möten där frågor 

kopplade till Fokus vård och omsorg har diskuterats. 

Vid nätverksträffen för regionala samordnare i februari ägnades stor del av tiden åt frågor kopplade till 

Fokus vård och omsorg. Förutom presentation av arbetet med utmaningarna i de olika regionerna, 

påbörjades en diskussion om begreppet arbetsplatslärande. Den diskussionen kommer att fortsätta på 

kommande möten då ett av målen i Fokus vård och omsorg är: 

Utmaning: Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas  
Mål:  
Att ett förslag till gemensam definition av begreppet arbetsplatslärande inom VO-College samverkansstruktur ska 
vara framtaget.  

 

Allt arbete i Fokus vård och omsorg utgår från de fem identifierade utmaningarna: 

Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas   

Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas  

Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas  

Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras  

Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas   



 

 

Som jag skrev i det föregående infobladet (december 2015), så är hela Vård- och omsorgscollege struktur 

är en viktig arena för att Fokus vård och omsorg ska lyckas, alla regioner i VO-College kommer att på olika 

sätt involveras i det förberedande projektet.  

Jag hoppas därför att ni har en punkt på dagordningen på vårens alla regionala styrgruppsmöten som heter 
”Fokus vård och omsorg”. Era kunskaper, erfarenheter och synpunkter är oerhört viktiga för att det ska bli 
ett lyckat projektresultat.  
 
Från och med ca 20 mars – 13 maj hoppas jag att ett antal frågor kopplade till ovanstående utmaningar på 
olika sätt kan arbetas med i regionala (och om möjligt ibland även lokala) styrgrupper. Vissa frågor kommer 
vara i form av enkätfrågor och kommer exempelvis att handla om parternas (arbetsgivare och facklig 
organisation) syn på karriärvägar och differentierade arbetsuppgifter. Ett annat område kommer att handla 
om möjligheten för gymnasiesärskolans program Hälsa vård och omsorgs möjlighet att ingå i VO-College 
koncept.  
 
Andra frågor behöver diskuteras och problematiseras och besvaras på annat sätt än via enkäter. Det 
handlar exempelvis om att ett förslag till gemensam definition av begreppet arbetsplatslärande inom VO-College 
samverkansstruktur ska vara framtaget.  Vid nätverksträffen den 17 mars kommer förslag på hur frågan kan 
diskuteras vidare regionalt att presenteras. Redan nu kan vi säga att det kan vara bra att om möjligt, förlänga något 
regionalt styrgruppsmöte under perioden 20 mars – 13 maj, för att verkligen kunna diskutera. 

 

Har ni frågor, funderingar, förslag eller synpunkter på Fokus vård och omsorg så hoppas jag att ni hör av er! 

Vårens nätverksträffar: 

17 mars – Fokus vård och omsorg – inbjudan utskickad 

19 april – bokat sedan tidigare (både regionala samordnare och ordförande) 

Carin Bergström 

För mer info se: www.vo-college.se 

http://www.vo-college.se/

