
   

   

 

Fokus vård och omsorg  
2016-05-19 

Hej regionala samordnare! 

Preliminära förslag till kommande genomförandeprojekt 

Inom ramen för det förberedande ESF-projektet Fokus Vård och omsorg pågår ett arbete utifrån fem 

identifierade utmaningar för branschens kompetensförsörjning: 

 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   

 

Bilden nedan har vuxit fram under det förberedande projektets gång. Den illustrerar olika ingångar 

till branschen – elever från gymnasieskolan och vuxenutbildningen som rekryteringsbas samt insatser 

för målgrupper som står utanför arbetsmarknaden som syftar till att göra dem anställningsbara inom 

vård och omsorg. Oavsett rekryteringsväg och målgrupp finns behov av och förväntningar på att 

arbetsplatserna ska fungera som stöd för lärande och kompetensutveckling kopplat till utbildning. 

Bilden kan användas som underlag i diskussionen om kommande genomförandeprojekt, då de fem 

identifierade utmaningarna går att belysa utifrån bilden. Den fungerar också då det gäller att 

avgränsa de områden där Vård- och omsorgscollege kan bidra i den fortsatta utvecklingen. 

 



   

   

 
 

Det förberedande projektet ska utmynna i väl underbyggda förslag till kommande utlysningar 

med utgångspunkt i de fem identifierade utmaningarna ovan.  

Resultat så här långt, baserat på det pågående projektarbetet, dialog med 

regionala ordförande och samordnare, nationella rådet och styrgrupp. 

Erfarenheter från projektarbetet 

Det blir allt tydligare hur de olika utmaningarna hänger i hop. För att rekryteringsvägar och metoder 

ska kunna utvecklas, behöver strukturer för lärande och utveckling på arbetsplatserna stärkas. Det 

kan exempelvis handla om att organisera för och utbilda handledare, språkombud och andra 

funktioner som kan ses som stödsystem för lärande på arbetsplatsen. Det är dessutom viktigt att se 

hur andra utvecklingsarbeten både påverkar och hänger ihop med Fokus vård och omsorg, 

exempelvis det utvecklingsarbete som sker med stöd av främjandemedel, statsbidrag och ESF- 

finansierade projekt i regionerna. 

 

Vi har uppdrag att kontinuerligt under det förberedande projektet rapportera resultat till ESF rådet. 

Den rapporteringen bygger på de lägesrapporter som skrivs varje månad, möten med 

projektgruppen, både fysiska möten och telefonmöten. Dessutom har utmaningarna i projektet 

diskuterats i olika forum i syfte att prioritera vilka utmaningar som är mest angelägna att arbeta 

vidare med inom ramen för Socialfonden. 

 

 



   

   

Vid nätverksträffen för regionala samordnare i mars skickades frågan om vilken utmaning som är 

viktigast att arbeta vidare med inom ramen för Socialfonden med.  Inför nätverksträffen för regionala 

ordförande och samordnare skickades frågan ut via mejl och vid nätverksträffen prioriterades enligt 

följande: 

1. Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas – 7 

regioner 

2. Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas – 5 regioner 

3. Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas – 5 regioner 

4. Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras – 4 regioner 

5. Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas – 2 regioner 

 

Sammanfattning av resultat från diskussion om prioriteringar med Nationella rådet 2016-04-21 

Även den här diskussionen visade att de olika utmaningarna hänger ihop. Alla utmaningar kan anses 

som fortsatt viktiga att arbeta vidare med utifrån olika argument. Exempelvis kan karriärvägar ses 

som en förutsättning för att rekryteringsvägar och metoder ska utvecklas. Strukturer och stöd för 

lärande och utveckling på arbetsplatserna, som anges som en prioriterad utmaning att arbeta vidare 

med, inrymmer många olika delar, exempelvis stöd för att språk- och kommunikationskompetensen 

ska utvecklas. Den sistnämnda utmaningen är ett angeläget område att fortsätta arbeta med.  

Avslutningsvis kan samarbetet mellan utbildning och arbetsliv ses som en förutsättning för att övriga 

utmaningar ska kunna vidareutvecklas. 

Sammanfattning av resultat från diskussion vid styrelsemötet 2016-05-02  

Det finns en samsyn i styrelsen om att VO-College struktur med samverkan på flera nivåer är en 

styrka. Ett genomförandeprojekt kan bidra till vidareutveckling av verksamheten. Det finns även en 

samsyn om fortsatt arbete utifrån de resultat som framkommit, där stöd för lärande och utveckling 

på arbetsplatserna lyfts fram och där möjligheter att utveckla språk och kommunikationskompetens 

särskilt betonas. Vidare menar styrelsen att ett projekt samtidigt behöver inriktas på att utveckla 

strukturer och arbetsformer som öppnar fler rekryteringsvägar till branschen.  I fortsatt arbete 

behöver avgränsningar göras för att göra ett eventuellt kommande genomförandeprojekt 

hanterbart. 

Avslutande reflektion och preliminära utgångspunkter 

Det förberedande projektet kommer att ge ett brett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom 

Vård- och omsorgscollege samverkansstruktur. Ett eventuellt genomförandeprojekt inom 

Socialfonden kan sannolikt inte innefatta allt som lyfts fram – avgränsningar kommer att bli 

nödvändiga.  

Det blir då viktigt att förhålla sig till ESF-rådets utgångspunkter för de nationella projekten:  

”De ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till en jämställd 

arbetsmarknad med en ökad social delaktighet. Alla satsningar ska bidra till att stärka kvinnors och 

mäns ställning på arbetsmarknaden, öka övergångarna till arbete samt förstärka kopplingen mellan 

utbildning och arbetsmarknad. Skillnaden mellan regionala och nationella medel är att de nationella 

avgränsas till satsningar som är väl motiverade för ett nationellt genomförande, det vill säga där 



   

   

lösningen kräver insatser eller åtgärder på en sammanhållen nivå och därmed förstärka ESF:s 

regionala medel. Genomförandet ska ske på såväl lokal, regional som nationell nivå.” (www.esf.se)  

Ett kommande Socialfondsprojekt behöver: 

 Fokusera på strukturpåverkande insatser som främjar kompetensförsörjningen i branschen – 

områden som regionala VO-College inte förmår påverka långsiktigt med egna ESF-projekt. 

 Kopplas till nationella satsningar inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. 

 Fokusera på områden där parterna gemensamt kan medverka till bestående förändringar. 

 Fortsätta bygga på den styrka som samverkansstrukturens olika nivåer innebär – styrning och 

stöd ovanifrån i kombination med delaktighet och engagemang underifrån. 

 Se projektets verksamhet som ett sätt att starta och driva en långsiktig utveckling av 

samverkansstrukturen – bidra till sociala innovationer. 

 Säkerställa att erfarenheter från ESF-projekt som drivs av regionala Vård- och omsorgscollege 

fångas upp och stöds.  

 

Fortsatt process från projektarbete till förslag på områden inför kommande 

utlysningar våren 2016 

2 juni 

Preliminär resultatrapportering/ avstämning med handläggare på ESF rådet i syfte att bidra till den 

kommande utlysningen. 

Styrgruppen 15 juni 

Förslag på kommande genomförandeprojekt utifrån resultat från det förberedande projektet 

diskuteras och beslutas. Diskussion om vilken roll Vård- och omsorgscollege kan ha i ett kommande 

genomförandeprojekt, projektägarskap mm. 

Projektgruppsmöte 16 juni 

Avslutande möte med projektgruppen och representant för ESF rådet. 

Projektet avslutas 30 juni 

Slutredovisning till ESF-rådet i form av ekonomisk redovisning och slutrapport sker senast tre 

månader efter att projektet avslutats. 

Kommande utlysning 

Utlysning för kommande genomförandeprojekt beräknas öppna i mitten av augusti och stänga i 

mitten av oktober.  

 

 

 

http://www.esf.se/

