
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Lokalt  
Vård och Omsorgscollege 
Jämtlands Gymnasium o Jämtlands Vux  

i samverkan med arbetslivet i  
Berg-Bräcke-Krokom-Ragunda-Östersund 

Vi ses på Undersköterskans Dag  

18 Oktober 2017  

Välkommen till Östersund! 

Vi bjuder in till den årligen återkommande 

UNDERSKÖTERSKANS DAG  
Årets tema är psykisk hälsa ur olika perspektiv 



Det är vi som bjuder in till 

Undersköterskans dag:  
 

Jämtlands Gymnasium –Jämtlands Vux – Miroi – Hermods – Astar  
 Kommunal Mellersta Norrland 

Bergs kommun –Bräcke kommun –Krokoms kommun  
Ragunda kommun –Strömsunds kommun - Östersunds kommun  

–Region Jämtland Härjedalen 
 

 

VAD ÄR VÅRD- O OMSORGSCOLLEGE? 

- Samarbete om vård- & omsorgsutbildning 
inom gymnasiet och vuxenutbildningen 

- Kompetensutveckling av redan anställda 
 

Vård- och omsorgscollege syftar till att förnya och 
förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet.  
Satsningen innebär också kompetensutveckling för 
redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. 

Inledning av dagen  

Lars Liljedahl, ordförande regionalt vård- och omsorgscollege samt 

förvaltningschef Östersunds kommun hälsar välkommen 

Psykisk hälsa satsning  

Jan Persson och Elin Ring, regionala samordnare, presenterar 

"Uppdrag psykisk hälsa". 

Jämtlands läns brukarråd  

informerar om sin verksamhet 

Suicidprevention  

Anette Fundin-Persson, regional samordnare, beskriver det 

regionala arbetet 

Årets handledare 

Diplomutdelning Vård- och omsorgscollege Jämtland till årets 

handledare  

Akutteam barn och ungdomspsykiatri 

Mikael Lec-Alsén, Områdeschef Barn och Unga Vuxna samt 

Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser 

På gång på Asylhälsan....  

Märit Wiklund, Enhetschef Torvalla hälsocentral och Asylhälsan 

Äldres psykiska hälsa och ohälsa  

Susanne Rolfner.Suvanto, Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB. 

Tidigare särskild utredare "Statens utredning om 

nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” 
 

 

 

Plats: OSD, Peterson-Berger hallen, Krondikesvägen, 
Östersund 

 
Tid:  Onsdag 18 oktober, klockan 09.00-15.30 
 Registrering med fika klockan 08.15-08.55 
 
Fika/ lunch: Du bjuds på fika och lunch under dagen 
 Ange eventuell specialkost i anmälan 
 

 
Moderator:  Magdalena Risselborn 
 Barn och utbildningssamordnare Region JH 
 
Anmälan:  Anmäl via din chef till: 
 (Uppge namn, arbetsplats, specialkost) 
 
Berg: carina.rodhe@berg.se 
 
Bräcke, Krokom Ragunda Östersund:  
 gerd.eriksson@ostersund.se 
 
Strömsund: lena.wibergjohansson@stromsund.se 
 
Region JH: anna.k.lejonklou@regionjh.se 
 

Anmäl senast fredagen den 15/9 
 
OBS! Begränsat antal platser!  
Bekräftelse på deltagande kommer efter sista 
anmälningsdag 
 

Hjärtligt välkommen! 

 
 

 

 


 
 

UNDERSKÖTERSKANS DAG 2017 UR INNEHÅLLET 

 


