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Protokoll Styrgruppen vård och omsorgscollege Västra 
Mälardalen 

8/6 2020 

Närvarande digitalt: 

Marie Juntilla, vh Kungsör 

Anna Björk, regionen 

Sven-Erik Gustavsson, Ullviskolan 

Kristin Fernerud, Komvux Kungsör 

Johanna Hultberg, VOC´s representant regionalt 

Carina Bolmefalk- Edström, komvux Arboga 

Eva Saaw, vh Köping 

Erica Persson, vh Arboga 

Anna-Klara Sjölund, Komvux Köping 

 

1. Sven-Erik rapporterar att Ullviskolans elever har haft möjlighet att bli 

klara med sin utbildning trots Corona. APL har lösts på alternativa sätt. 

2. Vad gäller APL till hösten så återkommer Köping efter träff med 

enhetschefer hur det ordnas till hösten. Men hittills fungerat. Vad gäller 

regionen så meddelar Anna att första APL-perioden tas bort men därefter 

tas emot som brukligt. Gymnasiet är prioriterat. Kungsör räknar med att ta 

emot som vanligt och likväl Arboga.  

3. Vi diskuterar akutsjukvården och konstaterar att det är många sökande till 

höstens kurs men att det inte finns möjligheter att utöka APL-platser. 

Däremot finns det möjlighet att ta emot fler elever inom Psykiatri. Flera av 

dessa plaster finns i Sala på Rättspsyk och det kan vara långt att åka för 

övriga länet. 

4. Vi har många som sökt handledarutbildningen till hösten i Köping. VI 

löser det genom att göra fler grupper. Känns viktigt också nu med tanke på 
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smittspridning. Sven-Erik undrar hur omfattande utbildningen är i tid då 

han möjligen har en lärare som kan ta en handledarutbildning till hösten. 

Anna-Klara ber en av sina lärare att skicka över underlag till Ullvi. 

5. Johanna lyfter frågan om språkombudsutbildning. De som gör 

utbildningen undrar om vi är intresserade av att ha en sådan lokalt tex i 

Västerås. Vi avböjer då vi redan har lärare som är antagna till den som 

skall gå på distans i höst och den kommer igång tidigare. Vi behöver bli 

klara med den för att utbilda språkombud i vh. Hallsta har 2 lärare och 

Köping har 2 lärare som skall gå. 

6. Info fr Regionen. Det har varit en tuff vår för sjukvården. Man arbetar för 

att alla medarbetare skall få semester i sommar för att återhämta sig. 

Tyvärr pekar kurvan uppåt vad gäller smittade i Västmanland just nu.  

7. Sven-Erik undrar om det görs riskanalyser i vh utifrån nya medarbetare 

och APL. Mm. Vh svarar att det görs men man går inte ut i media och 

beskriver var det finns smittade brukare el personal. Samtliga kommuner 

har planerat och gjort Covid-avdelningar och team att användas när det 

finns behov. Elever som går ut får den info de behöver.  

8. Sven-Erik skall gå i pension. Han har haft rollen tillsammans med eva S 

att representera oss i den regional styrgruppen. Han har varit ensam där 

från ungdomsgymnasiet. Först föreslås att hans efterträdare tar över den 

platsen, men sedan backar vi då vi nu till hösten skall påbörja arbetet med 

återcertifiering. Det kan vara svårt att gå in i när man inte har bakgrund 

och historia. Så vi utser någon framgent.  

9. Angående återcertifering får vi en kort dragning av Johanna. Jag bifogar 

den presentationen till mail med protokoll. Vi startar arbetet med 

återcertifiering i augusti 2020 och skall vara i mål i augusti 2021. Vi 

behöver välja en representant och en ersättare från verksamhet respektive 

utbildningsanordnare till en arbetsgrupp. Vi skall ha utsett dessa till 24/6. 

10. Rapport från Johanna: Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för 

kompetensförsörjning inom vård- och omsorg om äldre. Man skall arbeta 

med vad som är god arbetsmiljö. Fler skall vilja stanna inom vården och 

fler skall orka arbeta till sin pensionsdag. Dialogträffar kommer att gå av 

stapeln i juni och september i syfte att samla in erfarenhet och kunskap 

från organisationerna. Se bilagor för anmälan och program. 

Socialstyrelsen har skapat webbutbildningar inom Hygien och en 

introduktionsutbildning. Finns på deras hemsida,  

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-

material-covid-19/ 

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/introduktionspaket-for-ny-personal/ 

https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=gb2H3khbz-2RxHU5eHjhlIm8ppLZVjSM7YADV7SqSg&u=https%3a%2f%2fwww%2esocialstyrelsen%2ese%2fcoronavirus-covid-19%2futbildning-och-material-covid-19%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=gb2H3khbz-2RxHU5eHjhlIm8ppLZVjSM7YADV7SqSg&u=https%3a%2f%2fwww%2esocialstyrelsen%2ese%2fcoronavirus-covid-19%2futbildning-och-material-covid-19%2f
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/introduktionspaket-for-ny-personal/
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Det pågår ett ESF-projekt om validering. Mer info kommer i höst. 

Det kommer 2,2 miljoner kronor för arbetet med språkutveckling. För att 

stötta arbetgivare. Det skapas en plattform digitalt för verktyg inom 

språkutveckling. 

Förändringar inom Barn och Fritidsprogrammet samt vård och 

omsorgsutbildningen. Från 1/7 2021. Dock träder vissa förändringar i kraft 

redan 1/7 för komvux. Bland annat gäller det att gymnasiearbetet ersätts 

med andra kurser för de elever som startar i höst. De som redan är på 

termin 2 el 3 studerar enligt den gamla kursplanen. 

 

Nomineringen till årets handledare flyttad till hösten. Rikskonferensen 

flyttad till 2021.  

Collegeveckan. V 42 kvarstår och vi kan maila Johanna om vi har något 

planerat då. 

 

Ang Äldreomsorgslyftet så har Johanna ett digitalt möte om det den 17/6 

och kan skicka oss info efter det. Det handlar om att vården kan anställa en 

person på heltid osm sedan kan studera. Det skall vara någon som är 

timanställd idag.  

 

11. Nästa möte planeras till den 28/8 på Kompetenscenter i Köping. På plast 

eller om man önskar via länk. Kl 13.15 till ca 16.00 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Anna-Klara Sjölund 

 

 

 

 


