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Lokal styrgrupp vård och omsorgscollege  

Lokal styrgrupp VOC 

Deltagare: Jan Wallén, Soile Ketola, Lena Bergman, Jorunn Hollstedt Widén, Kristina 

Bergman, Anna Björk, Linda, Harriet Kristensen Kommunal, Justyna Wegrzyn AF, Mattias 

Pålsson. 

- Sekreterare Mattias Pålsson/Jorunn Hollstedt Widén. 

- Föregående protokoll... 

- Annas punkt. Anna Björk går igenom det nya som gäller på Bergslagssjukhuset. Det finns 

platser på avd 1. Hon beskriver hur det ser ut med platser i regionen. Hälsodeklarationen 

ska alla elever fylla inför APL. Samt sekretessen. Anna skickar material. Vi pratade om att 

övriga kanske också skulle behöva det. Det stoppar inte utan snarare elev får hjälp. Det 

handlar om patientsäkerhet. Utbildningarna ansvar för att eleverna upplys och delges denna 

hälsodeklaration.  

- Regional styrgrupp, senaste mötet. Förslag på ordförande i styrgruppen är Eva Sahlén. 21 

mars APL handledargruppen. Regional självskattning: hur det har fungerat i gruppen, 

samverkan mellan olika parter. Bra utfall på denna. Nationell verksamhetsplan finns på 

VoO-college hemsida. Systematiskt kvalitetsarbete, lokalt - skrivs även in i vår 

verksamhetsberättelse. Nominera årets handledare till 10-års jubileet. Webbkurs palliation 

ABC finns tillgänglig på VoO hemsidan. 12 juni kompetensutbildning inom äldreomsorg. 

Olika förkunskapskrav i olika kommuner för antagning till undersköterska, vissa 

kommuner har lagt till matematik grund (annars gäller vanligtvis sv/sva grund och sh 

grund). Förslag på kartläggning i matematik, ev. Mer inriktad mot medicin. Matematik är 

ett viktigt ämne, kanske läggs till inför nästa start (ht -19).  

- Kompetenslyftet, 10 platser för hela NVU. Gäller för de med tidsbegränsade anställningar. 

Personer har möjlighet att läsa sin behörighet till undersköterska, oavsett tidigare 

utbildningsbakgrund. Arbetsgivare rekommenderar dessa platser (se över detta). Vem i 

resp. Kommun skriver under dessa avtal? Ska platserna fördelas? Förslag på fördelning 

3/3/4 för Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta.  

- Bergslagens folkhögskola och andra praktikplatser. Uppdrag att söka samordnare som 

förmedlar och har koll på alla aktörer för praktikplatser (inte bara vård). Troligtvis till 

2019. Prio gymnasieelever, vux och sedan andra personer som har kontakter/familj som är 

anställda i verksamheten (Fagersta). 5+5+10 elever från Påfart (Bergslagens folkhögskolas 

utbildning). Utbildningen kan förbereda för NVUs utbildning till undersköterska eller som 

anställning av någon form, ev. extratjänst.  
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- Uppföljningsmallen. Lista utbildningsanordnare och arbetsgivare som står utanför VoO 

(Mitt Hjärta). Verksamhetsberättelse skriven. Till möte i april: antal utbildade handledare, 

MP och Jan ser över ett förslag för handledarutbildning (datum), och kontaktar 

arbetsgivarna. Plus ytterligare en punkt.  

- Medfinansieringen. MP informerar om medfinansieringen. Kommunerna har inte 

medfinansierat som tänkt. Skrivelser har lämnats in från MP. Hur löser vi det i framtiden? 

Ska utbildningen fortsätta som önskat? Distans? Gruppen har diskuterat konsekvenser av 

om utbildningen ej kan starta till hösten... 

- 10-års jubileum VoO-college, vecka 42. (Både Sverige och Västmanland). Hur kan vi  

gemensamt uppmärksamma detta? Måndag - fredag: information till skolelever, gymnasiet 

kan informera grundskolan (årskurs 8), vårdföreläsningar från JIV, ev start av ”vårdbuss” 

från JIV, yrkesambassadörer info till elever, hur lyfta det till hela samhället? Samarbete 

med AF? Annonsera i AFs lokaler? Möjlighet att boka lokal hos AF för en dags info. En 

riktad halvdag till respektive högstadieskolor? Sociala medier? Bjuda in för reportage. JIF 

(jobba i Fagersta). Använd NVUs kommunikatör, Linda. Norbergs kulturdag/kulturkalas  6 

oktober? Hälsovecka? Hälsodag? Biblioteken med info?  

- Övrigt. Årets handledare. Utbildad inom vård- och omsorgscollege samt ha 

handledarutbildning. Nomineras under våren. MP skickar ut nomineringsförfarande till de 

tre kommunerna. Kan varje avdelning se över nomineringsförslag och återkomma till 

Mattias så snart som möjligt. Feedback önskas även till handledare från elever efter 

avslutad praktik, hur genomföra det?  

- Svårt för arbetsgivare att rekrytera personal till sommaren. AF hjälper till med det de kan 

inför sommaren...möjlighet att lägga ut information på NVUs TV-monitorer. 

- Nästa möte, i Norberg, måndag 7 maj kl. 10:00 - 12:00. Öjersbogården, 

Socialförvaltningen. 


