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Regional återcertifiering 2016  

Vård- och omsorgscollege Skåne 

 

1. Vård- och omsorgscollege 

Nuläge 

Skåne består av 33 kommuner med tillsammans ca 1,2 miljoner Invånare. Av dessa 33 

kommuner är idag 20 kommuner (med kommunala/Region Skåne samt privata aktörer) 

anslutna till VO-College Skåne. Dessa är uppdelade i 7 lokala college. Ytterligare 7 

kommuner (varav en Blekingekommun) är på väg att anslutas under 2016/2017 och blir 

då det åttonde lokala colleget. Vi har även en kommun som är på väg att ansluta sig till 

ett befintligt college. Detta innebär att under 2016/2017 kommer 27 av Skånes 33 

kommuner att vara anslutna samt en Blekingekommun.    

I Skåne får vi under 2016/2017 nytt Hälso- och sjukvårdsavtal som är gemensamt för Skånes 

kommuner och Region Skåne. Detta kommer att innebära ganska stora förändringar för 

delar av kommunens verksamheter såsom korttidsenheter och hemtjänst. Det kommer 

innebära stora kompetensutvecklingsinsatser för kommunens personal samt en del 

logistiska gränsdragningar.   

Antalet utbildade tillgängliga undersköterskor, sjuksköterskor och läkare inom vård- och 

omsorg i Skåne minskar. Att både undersköterskor och specialistsjuksköterskor minskar, 

pekar till viss del på ökad obalans mellan kompetenser i vården. En effekt kan vara att de 

grundutbildade sjuksköterskorna i större utsträckning utför arbetsuppgifter som tidigare 

utfördes av undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Kommunerna står, tillsammans 

med region Skåne, inför flera utmaningar för att klara det framtida kompetensbehovet. I 

första hand behövs fler utbildningsplatser på vuxenutbildningen, ökat söktryck på 

gymnasiets vård- och omsorgsprogram och fler specialistutbildningar (YH) för att råda 

bot på bristen, men samtidigt påverkar en utbyggnad av utbildningarna behovet av 

praktikplatser och resurser för handledning. Arbetsförmedlingen har genom sin aktiva 

regionala dialog gällande ny upphandling av vård- och omsorgsprogram fr o m 2017, gett 

stort hopp inför framtidens rekrytering via arbetsförmedlingen.  

Under 2015/2016 har Skåne haft en stor tillströmning av nyanlända från bland annat 

Syrien, Afghanistan och Somalien. En del av dessa har vård- och omsorgsutbildning 

och/eller erfarenhet från sina hemländer. Genom språkpraktik och lågtröskeljobb tror vi 

på en snabb inslussning för dessa grupper i våra verksamheter.  Vi håller även på att 

avsluta vår delförstudie genom ESF-förstudien ”Fokus vård och omsorg” som är en 

nationell förstudie inom VO-College. 

När det gäller funktionshinderområdet och äldreomsorgen har Socialstyrelsens ökade 

krav gjort att verksamheterna på ett tydligare sätt inventerat kompetensbehovet av 

befintlig personal samt kopplat detta till utvecklingsplaner. Här ser vi bland annat nya 

titulaturer inom LSS och äldreomsorg. Vi tror även att vi måste rusta oss när det gäller 
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teknik, både hjälpmedel och teknisk utrustning vilket i sin tur kommer att leda till att det 

kommer att behövas nya kompetenser inom vård- och omsorg som vi inte kan överblicka 

idag.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025  

År 2013 var det cirka 27 700 personer med en vård- och omsorgsutbildning på gymnasial 
nivå som förvärvsarbetade i Skåne. Av dessa arbetade närmare 45 procent inom 
äldreomsorgen, närmare 20 procent inom hälso- och sjukvård och närmare 15 procent 
inom övrig vård och omsorg. Utbildningsgruppen är kraftigt kvinnodominerad och väntas 
förbli så även om andelen män väntas öka något till 2025. Andelen utrikes födda är 17 
procent vilket är ungefär lika stor andel som genomsnittet för samtliga 
förvärvsarbetande i Skåne. Andelen förvärvsarbetande är 81 procent och arbetslösheten 
är 5,9 procent. Cirka 70 procent arbetar inom ett yrke som överensstämmer med deras 
utbildning. Enligt Arbetsförmedlingen är jobbmöjligheterna i Skåne goda för 
undersköterskor men mindre goda för vårdbiträden eftersom kommunerna i första hand 
efterfrågar undersköterskor. 
 
Enligt prognosen beräknas i genomsnitt cirka 390 personer som är folkbokförda i Skåne 
examineras från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram varje år. Det motsvarar 
cirka 4 300 personer under hela prognosperioden. Därtill beräknas ytterligare totalt cirka 
6 600 personer utbildas via framförallt komvux men även via AMU. Utöver 
examinationen beräknas cirka 4 600 med denna utbildning flytta till Skåne under 
prognosperioden samtidigt som ungefär lika många väntas flytta därifrån. 
Pensionsavgångarna väntas bli måttliga då drygt 25 procent idag är 55 år eller äldre. 
Sammantaget beräknas antalet examinerade och inflyttare bli något färre än 
antalet som flyttar ut, går i pension eller vidareutbildar sig vilket innebär att tillgången 
minskar med närmare 10 procent till 2025. Efterfrågan beräknas under samma period 
öka med cirka 20 procent vilket till viss del kan förklaras av att branscherna äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård väntas växa. Efterfrågeökningen beror också på att en större 
andel av de som kommer att arbeta som vård- och omsorgspersonal i framtiden antas ha 
en vård- och omsorgsutbildning jämfört med de som idag arbetar inom dessa yrken. 
Sammantaget innebär det att tillgången inte kommer kunna möta efterfrågan varvid det 
i framtiden finns risk för brist på vård- och omsorgsutbildade i Skåne. Observera att 
arbetslösheten i utgångsläget är relativt hög bland de vård- och omsorgsutbildade. Står 
dessa arbetslösa inte längre till förfogande inom äldreomsorgen eller hälso- och 
sjukvården kommer den beräknade bristen bli än större i framtiden. 
 
Arbetsmarknadssituationen 2025; brist -6 370 personer på gymnasial nivå såsom; 
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare och 
vårdare. 
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Måluppfyllelse 

Mål 2011-2016 

Utveckla samverkan med berörda aktörer från arbetsliv och utbildningsanordnare för 

en bättre framtidsplanering då det gäller behov och efterfrågan av såväl basutbildning 

som vidare kompetensutveckling och rekrytering till vård- och omsorg 

Under certifieringsperioden har samverkan med funktionshinderområdet, Region Skåne 

(sjukvården) samt arbetsförmedlingen utvecklats positivt genom aktiv representation i 

regional- och flertalet lokala styrgrupper. När det gäller de privata vårdgivarna har flera 

aktörer avbrutit samarbetet regionalt men de finns med i flera lokala college. Flera 

privata utbildningsanordnare har anslutits till de lokala collegen.  Lärosäten syd (dvs 

Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Lunds universitet) har en plats i regional 

styrgrupp men intar i dagsläget en passiv roll.   

Utveckla samverkan med och mellan aktörer från gymnasienivå upp till högskole- och 

universitetsnivå kring utbudet av bas/bredd och spetskompetens för ungdomar, vuxna 

och redan anställd personal. 

Vi har tyvärr tappat bevakningsområdet högskola/universitet i regional styrgrupp. När 

det gäller Yrkeshögskoleutbildningarna i Skåne har vi under certifieringsperioden 

utvecklat ett närmare samarbete som lett till ett ökat antal ansökningar som dessvärre 

inte resulterat i ett ökat antal utbildningar till Skåne. Utbildningsaktörerna i VO-College 

Skåne har blivit fler under perioden 2011-2016. Detta innebär att eleverna har en hög 

valfrihet med stor bredd i yrkesutgångar.  

Kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla våra lokala VO-College Skåne 

- Målet att arbeta med en regionalgemensam valideringsmetod är uppfyllt och 

implementerat.  

- Målet med en regionalt kvalitetssäkrad handledarutbildning samt att tydliggöra 

handledaruppdraget för att nå en samsyn kring handledarrollen och dess uppdrag är 

uppfyllt och implementerat.  

Öka attraktionskraften genom att tydliggöra yrkesrollerna inom vård och omsorg samt 

lyfta fram möjliga karriärvägar 

Detta mål är delvis uppfyllt genom att vi har haft regionala och lokala aktiviteter för att 

tydliggöra och synliggöra yrkesrollerna och utbildningarna. Att öka attraktionskraften 

genom att visa på möjliga karriärvägar arbetar vi med kontinuerligt regionalt och lokalt 

både på arbetsgivar- och utbildningssidan. En viktig gemensam del i detta var vårt ESF-

projekt MÖTAS som vi genomförde under åren 2012-2014. I detta projekt utbildade vi 

bland annat 800 handledare steg 1-2 med betyg, utvecklade 

utbildningsenheter/arbetsplatser där vi kvalitetssäkrade det personliga mötet genom 

kompetensutveckling och extern handledning samt utbildade vårdambassadörer. Vi 

startade upp ett antal regionala nätverk för olika grupper såsom handledare, vård- och 
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omsorgslärare, enhetschefer samt vårdambassadörer (se rapport, Utvärdering MÖTAS 

www.vo-college.se/skane).  

Utveckla och förbättra villkoren för social och etnisk mångfald genom flexibla 

lösningar inom såväl de teoretiska som praktiska upplägget på våra utbildningar 

Detta mål har vi inte arbetat tillräckligt aktivt med regionalt men lokalt har en del college 

arbetat aktivt med målet genom: 1)genomförda vård- och omsorgsutbildningar på 

vuxenutbildningen där man förlängt utbildningen till fyra terminer för att bättre matcha 

språkkraven på arbetsplatserna 2) erbjudit språktest 3) erbjudit svenska som ingång till 

vård- och omsorgsprogrammet 4) knutit svensklärare till 

arbetsplatserna/praktikplatserna . Vi har även under perioden utbildat två vård- och 

omsorgslärare till språkombudsutbildare.   

Arbeta med genusperspektivet för nyskapande av förhållningssätt och olika 

beteendemönster 

Detta mål har vi arbetat aktivt med regionalt och lokalt, men känner ändå att vi har en 

bit kvar till måluppfyllelse. Inom funktionshinderområdet har mångfaldsperspektiven 

(kön, sexuell läggning, funktionshinder) fått större genomslag bland de anställda. Inom 

äldreomsorgen har vi en högre andel utrikesfödda bland personalen. Målet kvarstår.   

Öka anställningsbarheten internationellt, skapa samsyn kring baskompetens för vård- 

och omsorgsarbete, stärka individens framtida valmöjligheter på arbetsmarknaden 

Under certifieringsperioden har den internationella arbetsmarknaden förändrats vilket 

medfört att arbeta som vård- och omsorgspersonal i ex Danmark och Norge inte längre 

är lika aktuellt. Idag arbetar vi istället med att nyanlända ska slussas in snabbare i vård- 

och omsorgsyrkena i Sverige.   

 

Mål 2016-2021 

Våra konkreta mål redovisas i vår regionala verksamhets- och kommunikationsplan (se 

bilaga).  Denna revideras årligen i november.  

1. Målet är att de sex kommuner som står utanför VO-College, dvs inte ännu har 

påbörjat sin ansökan om certifiering, ska ansluta sig under den kommande 

certifieringsperioden. Om vi lyckas med detta ökar samsyn och samhandling samt 

skapas en starkare gemensam plattform där utbildare och arbetsgivare samverkar för 

att säkerställa en hög kvalité inom vård- och omsorg för hela Skåne.   

2. Vi har i Skåne som beskrivits ovan stor brist på praktikplatser, vilket i sin tur är kopplat 

dels till bristen på utbildade handledare och dels tidsbrist för personalen, främst inom 

sjukvården. Det pågår just nu en översyn inom Region Skåne i denna fråga. Vår 

förhoppning är att detta ska leda till att man framgent kommer arbeta annorlunda 

med handledning, dvs utbilda fler handledare inom sjukvården samt handleda på 

annorlunda sätt, ex grupphandledning. Målsättningen är att varje lokalt college 

http://www.vo-college.se/skane
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arbetar med sin lokala verksamhets- och kommunikationsplan för att tillgodose 

behovet av utbildade handledare steg 1-3 inom sitt college.  

3. Under certifieringsperioden 2011-2016 har vi utbildat ca 1000 handledare  

steg 1-2 100p ”Vårdpedagogik och handledning” med godkända betyg. Under 

kommande certifieringsperiod kommer vi fortsätta denna utveckling med att utbilda 

nya handledare steg 1-2 samt även påbörja utbildning av handledare steg 3. Vi 

genomför en regional pilotutbildning steg 3 under oktober 2016 med 25 deltagare 

och har för avsikt att därefter fortsätta utbilda kontinuerligt. Målet är att varje lokalt 

college arbetar med sin lokala verksamhets- och kommunikationsplan för att 

tillgodose behovet av utbildade  handledare steg 1-3.   

4. Under vår nuvarande certifieringsperiod har vi implementerat begreppet Språkombud 

i våra verksamheter och även utbildat två Språkombudsutbildare. Under aug-dec 2016 

utbildar vi våra första  25 Språkombud i en regional pilotutbildning. Vi vill därefter 

under certifieringsperioden utöka antalet Språkombudsutbildare till två utbildare/ 

lokalt college vilket på sikt kommer borga för att varje lokalt college kan utbilda 

Språkombud i den utsträckning de behöver inom sitt geografiska område. Målet är att 

varje lokalt college arbetar med sin lokala verksamhets- och kommunikationsplan för 

att tillgodose behovet av utbildade Språkombud. 

5. Den första december 2015 startade vår nationella ESF-förstudie och har slutdatum 

trettionde juni 2016. Vår delstudie handlar om 1) att kartlägga förutsättningarna att 

erbjuda nyanländ praktik och yrkeskompetensbedömning inom vård och omsorg 2) 

tydliggöra handledaruppdraget inom VO-College. Slutrapporterna från förstudien ger 

dels en bra kartläggning för kompetensbehovet av befintlig personal kopplat till 

nyanlända i verksamheterna och dels för ett eventuellt genomförandeprojekt i Skåne. 

Målet är att göra en regional ESF-ansökan som kan docka i ett eventuellt nationellt 

genomförandeprojekt. Denna ansökan ska ha inriktning kompetensutveckling för 

befintlig personal PO 1 (handledare steg 1-3, språkombud samt kulturkompetens) och 

lämnas in den 6 sept. Om ansökan blir beviljad börjar projektet 1 feb 2017.   

6. Under nuvarande certifieringsperiod har det påbörjats en översyn gällande vår 

gemensamma marknadsföring inom VO-College Skåne. Vi har bland annat startat upp 

Facebook samt tagit fram lite gemensamt marknadsföringsmaterial. Under 

kommande certifieringsperiod är målet att utveckla den gemensamma 

marknadsföringen ytterligare samt göra den mer ändamålsenlig och professionell. 

Detta mål är kopplat till det verksamhetsbidrag som Region Skåne under åren 2014-

2016 har utbetalt. Ny ansökan om verksamhetsbidrag är för  2017-2021 är inlämnad 

och väntar på handläggning. Utfallet av ansökan avgör hur mycket vi har ekonomiska 

möjligheter att utveckla utifrån våra önskemål.    

7. Ett mål är att få en tydligare struktur gällande den politiska förankringen regionalt och 

lokalt. Även samverkan med Kommunförbundet Skånes avdelning vård, omsorg och 

socialt arbete samt Regionstyrelsen och dess personalnämnd ses som ett 

utvecklingsområde.  

8. Ett mål är att öka antalet elever på gymnasieskolans och vuxenutbildningens vård- och 

omsorgsprogram. När det gäller vuxenutbildningen görs lokala mål- och 

uppföljningsplaner medan gymnasieskolan följs upp regionalt genom nationell 
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statistik. Arbetsmarknadssituationen 2025 spår en brist på 6 370 personer på 

gymnasial nivå inom vård- och omsorg. Vi tror inte att vi kan klara denna utmaning 

genom endast de utbildningsformer vi har idag, utan har som målsättning att tillvarata 

nya innovativa idéer som just nu pågår på flera platser inom VO-College Skåne ex 

Trelleborg och Ängelholm. Även i nordöstra Skåne, som troligen certifieras under 

början av 2017, finns innovativa initiativ bland annat i Osby och Östra Göinge. Dessa 

goda exempel har vi sedan för avsikt att sprida inom vårt stora regionala college och 

ge inspiration till andra utbildningsanordnare att ta efter. På så sätt tror vi att vi kan 

komma en bit på väg så att bristen på vård- och omsorgspersonal halveras jämfört 

med prognos fram till 2025.   

9. Ett utvecklingsområde för VO-College Skåne är certifieringen av Barn- och 

fritidsprogrammets sociala inriktning. Som det ser ut idag finns ingen certifierad 

utbildning i Skåne. Målet är att det vid utgången av 2021 ska finnas minst fem 

certifierade barn- och fritidsprogram social inriktning i Skåne.  

 

2.Samverkan 

 

Organisationen VO-College Skåne består av regional styrgrupp, regional processledare, 

lokala styrgrupper samt lokala processledare (se organisationsskiss). Som 

styrgruppsmedlem har ledamoten funktion som företrädelsevis förvaltningschef/VD i sin 

egen organisation och därmed mandat att fatta strategiska beslut. Förutom lokala 

styrgrupper finns i fem lokala college även en lokal arbetsgrupp medan i de övriga två 

bildas tillfälliga arbetsgrupper riktat till specifika frågor.   

Regional styrgrupp träffas för styrgruppsmöte ca 8 gånger/år. Under ESF-projektet 

MÖTAS år 2012-2014 träffades regional styrgrupp 1 gång/månad. Dessutom träffas delar 

av styrgruppen vid olika regionala samlingar ex VO-College konferenser och VO-

Collegeveckan 42. Det finns även regionala nätverk kopplade till VO-College Skåne såsom 

vård- och omsorgslärarnätverk, handledarnätverk, förstalinjechefsnätverk samt vård-och 

omsorgsambassadörsnätverk. Dessa grupper träffas i genomsnitt 2 gånger/år.  
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När det gäller den interna samverkan mellan organisationer och styrgrupper regionalt 

och lokalt ser vi en utmaning. Vi behöver exempelvis bli bättre på kunskapsöverföringen 

mellan de lokala styrgrupperna. Som ett första steg i denna strävan, kommer vi att 

genomföra en VO-College Skåne dag för alla den 8 april 2016.  

De aktörer som idag aktivt finns med i vår samverkan är offentliga och privata 

arbetsgivare, offentliga och privata utbildningsaktörer inom gymnasiet, 

vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan, fackförbundet Kommunal samt 

Arbetsförmedlingen regionalt och lokalt. Malmö Högskola finns med som aktör, men 

behöver under kommande certifieringsperiod ta en mer aktiv roll. Även regionala 

kompetensrådet för funktionshinderområdet behöver profileras tydligare inom det 

regionala och lokala VO-Collegearbetet.  

När det gäller det regionala och lokala styrgruppsarbetet har de lokala processledarna en 

nyckelroll som kunskapsöverförare och drivande samordnare för den lokala processen 

medan regional processledare fungerar som omvärldsbevakare och samordnare för 

regional styrgrupp samt de lokala processledarna.  

Ett mål för VO-College Skåne är att få en tydligare struktur gällande den politiska 

förankringen regionalt och lokalt. Även samverkan med Kommunförbundet Skånes 

avdelning för vård, omsorg och socialt arbete samt Regionstyrelsen (Region Skånes högst 

beslutande organ) och dess personalnämnd ses som ett utvecklingsområde. 

 

3.Infrastruktur för utbildning 

Idag finns ett stort antal utbildningsanordnare inom VO-College Skåne. Under 2014 gick 

totalt 1316 elever vård- och omsorgsprogrammet varav 993 dvs 75% (182 män och 811 

kvinnor) inom VO-College. Under 2015 var totala antalet elever inom vård- och omsorg 

1308 varav 989 inom VO-College Skåne. Av de sju utbildningsanordnare som inte är med 

i VO-College är sex på väg att certifieras under 2016/2017. Skåne har många elever och 

hög andel utbildad personal inom vård och omsorg, men saknar trots detta redan idag 

ett stort antal undersköterskor(usk) och sjuksköterskor(ssk) i samband med  

korttidsfrånvaro, sommar- och julledighet. Om vi fortsätter utbilda enligt dagens 

omfattning kommer vi på fem års sikt att sakna ett stort antal usk och ssk. För att 

undvika denna situation görs redan idag en rad olika åtgärder, bland annat i samverkan 

med arbetsförmedlingen(af) i Skåne. Just nu pågår inom af en nationell upphandling som 

fr o m 2017 troligen kommer att resultera i att framtida utbildningar till usk, till skillnad 

från dagens, kommer göras enligt VO-College riktlinjer vilket innebär att dessa blir 

anställningsbara. Detta kommer innebära att vi får ett välbehövligt tillskott av utbildad 

personal till våra verksamheter.  

En annan åtgärd som vidtagits är att kommuner och Region Skåne ser över möjligheten 

att tillsvidareanställa usk i högre utsträckning samt att validera och vidareutbilda 

outbildade vikarier till usk. Inom VO-College Skåne ser vi det som en nödvändighet att 

regeringen fattar beslut om att tillföra mer medel till vuxenutbildningen så att alla de 
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som idag står i kö för att utbilda sig inom vård- och omsorg, men som redan har ett 

godkänt gymnasieprogram, ska kunna få möjlighet till utbildning. Ett stort antal av dessa 

har idag en timanställning inom vård- och omsorg men får ingen tillsvidareanställning 

eftersom de inte har någon adekvat utbildning.    

VO-College Skåne har flera utmaningar kopplat till det utbildningsutbud som finns idag:  

1) Certifieringen av Barn- och fritidsprogrammets sociala inriktning. Som det ser ut idag 

finns ingen certifierad utbildning, men målet är att det vid utgången av 2021 ska finnas 

fem certifierade program i Skåne.  

2) I nära samarbete med Nationella kompetensrådet, som driver frågan kring en 

gemensam YH-utbildning inom funktionshinderområdet, uppvakta Yrkeshögskolan (YH) 

kring behovet nya utbildningar i Skåne – på rätt nivå i organisationen inför vår 

kompetensplanering i kommunerna/inom Region Skåne. Idag har vi dels för få YH-

utbildningar och dels för få inriktningar. Om vi lyckas med att fler usk väljer att 

specialisera sig skapas även karriärvägar som i sin tur ökar attraktiviteten för att stanna 

kvar inom yrket. Här kan vi även se att handledarutbildning steg 1-3, 

språkombudsutbildning samt andra uppdragsutbildningar som matchar 

arbetsmarknadens behov lokalt/regionalt kan ha liknande effekt.   

3) Bevaka de praktiska yrkesutgångarna på vård- och omsorgsprogrammet, så att vi 

utbildar tillräckligt många inom alla fyra. Idag utbildar vi för få inom psykiatri, 

funktionshinderområdet samt akutsjukvård.  

4) Språkförstärkta vuxenutbildningar inom vård- och omsorg behöver öka. Här behöver 

även finnas en koppling till af:s utbildningar. 

5) Det har påbörjats en intern dialog kring differentierade arbetsuppgifter för vård- och 

omsorgspersonal där fd elever från VO-Utbildning på gymnasiesärskolan har möjlighet 

att arbeta inom vård- och omsorgssektorn och där utföra olika servicefunktioner. Detta 

ska kopplas till RAK – Rätt Använd Kompetens.  

4. Regionalt och lokalt perspektiv 

I de lokala VO-Collegens återcertifieringar hittas de lokala perspektiven (se bilagor) 

medan det regionala perspektivet  beskrivs nedan: 

1) Skapa en gemensam matris och mall, byggd på kvalitetskriterierna, för årlig 

uppföljning av regional verksamhets- och kommunikationsplan. 

2) Omvärldsbevakning och samordning är viktiga funktioner inom ett stort regionalt VO-

College. Regional processledare samt de lokala processledarna ses, tillsammans med 

regionala och lokala ordförandena, som nyckelpersoner i detta arbete.  

3) Ett område som behöver belysas och hitta lösningar inom är jämställdhet och 

mångfald. Hur pratar vi för jämställdhet och mångfald? Med goda erfarenheter från 

MÖTAS – hur gör vi det ännu bättre? Hur matchar vi bättre? I den nationella ESF-

förstudien belyses bland annat hur vi tar tillvara nyanländas kompetens inom vård- 

och omsorg på bästa sätt, hur vi får fler killar till vården samt hur vi får de killar som 
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finns inom vården att stanna kvar. Resultatet av förstudien tar vi med oss in i en 

regional ESF-ansökan. Ett sådant genomförandeprojekt ger även möjlighet till större 

omvärldsbevakning inom vård- och omsorg och vi kan på så sätt dra lärdomar utifrån 

andra regioners arbete med dessa frågor.  

En vision som vi har för avsikt att belysa närmare under kommande 

certifieringsperiod är möjligheten för VO-College och Teknikcollege att tillsammans 

göra en YH-ansökan med tema ”Teknik inom vård- och omsorg”. På detta sätt har vi 

en förhoppning om att skapa en ökad mångfald och jämställdhet inom branscherna.  

4) En gemensam regional och lokal beröringspunkt är marknadsföring. Det 

gemensamma målet kring detta står beskrivet under rubriken ”Mål för 2016-2021” 

punkten 6. Inom marknadsföring finns fr o m januari 2016 en gemensam 

resursperson på ca 15%. Denna resurs har vi för avsikt att behålla och eventuellt 

utöka under kommande certifieringsperiod.  

5) Skåne består av 33 kommuner. Under rubriken ”Mål för 2016-2021” punkten 1 

beskrivs vinsten med att alla kommuner i Skåne medverkar i VO-College. Nordöstra 

Skånes sex kommuner Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Perstorp, 

Bromölla samt Blekingekommunen Sölvesborg har påbörjat en gemensam ansökan 

till ett lokalt college. Utöver detta har Höganäs kommun lämnat in en 

intresseanmälan att få ansluta sig till Helsingborgs befintliga college. De kommunerna 

som i dagsläget står utanför VO-College Skåne är: Bjuv, Åstorp, Kävlinge, Lomma, 

Burlöv och Staffanstorp. Vi ser det som ett viktigt men långsiktigt lobbyarbete att få 

alla kommuner i Skåne att ingå i VO-College.  I detta arbete ses de lokala 

ordförandena samt processledarna som viktiga personer och omvärldsbevakare.   

 

5. Hälsoperspektivet 

Inom VO-College Skåne präglas utbildningsanordnarnas och verksamheternas 

brukarperspektiv mer och mer av det salutogena perspektivet. Inom 

funktionshinderområdet och äldreomsorgen är begreppet vård inte längre så aktuellt 

utan mer och mer ersatt av att man talar om förmågor, möjligheter och friskfaktorer. 

Helt enkelt ett mer Salutogent synsätt.  

Samtidigt ökar korttidsfrånvaron hos personalen och den psykosociala arbetsmiljön på 

arbetsplatserna beskrivs som pressande och stressande. Ett utvecklingsområde för VO-

College Skåne är att ta ett samlat grepp kring dessa frågor; Hur gör vi med 

korttidsfrånvaron? Utifrån ny AFS 2015:4 som trädde i kraft den 31 mars 2016. Har du 

som personal rätt organisatoriska och psykosociala förutsättningar för att klara ditt 

arbete? Utbildningarna belyser hälsoperspektivet men hur klarar personalen detta efter 

avslutad utbildning? Brukarfokus i hälsoperspektivet är levande, men hälsoperspektivet i 

förhållande till dig som anställd, hur är det? Vår kommande ESF-ansökan kommer att 

belysa dessa frågor samt skapa aktiviteter utifrån verksamheternas behov för att 

möjliggöra förändring. Detta kommer sedan att utvärderas och implementeras i den mån 

de har positiva effekter på personalens psykosociala hälsa.  
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Hälsoperspektivet ingår i vård- och omsorgsprogrammet och varje enskild skola följer 

upp målen under utbildningen. Frågan diskuteras i de lokala styr- och arbetsgrupperna 

samt finns med som ett arbetsområde i de lokala verksamhets- och 

kommunikationsplanerna. Vi menar att hälsoaspekterna, med den psykosociala 

arbetsmiljön, är kopplad till arbetsplatsernas förutsättningar (se ovan) och blir påtaglig 

först när eleverna tar examen och börjar arbeta – inte främst under utbildningen. 

Utbildare berättar om elever som mår psykiskt dåligt när de börjar utbildningen dvs det 

är ingenting som utbildningen skapar utan är mer ett strukturellt samhällsproblem bland 

unga som ökat de senaste 10 åren.   

 

6. Kvalitetsarbete/Uppföljning 

1) Som ett led i vårt systematiska arbete för uppföljning och tydliggörande av kriterierna 

har VO-College Skåne från och med 2016 en regional verksamhets- och 

kommunikationsplan (se bilaga). Denna plan revideras årligen.  Motsvarande plan finns 

även i varje lokalt college och följer samma struktur.  

2) Vi kommer under certifieringsperioden verka för att få ett regionalt samverkansavtal 

med Region Skåne gällande praktikavtal för undersköterskor liknande det regionala VFU-

avtalet med sjuksköterskor som finns idag.  

3) På grund av den demografiska utvecklingen och färre vårdplatser inom den slutna 

vården har det nya hälso- och sjukvårdsavtalet för Skåne vuxit fram. Detta kommer 

troligtvis att träda i kraft 1 september 2016, vilket kommer ge ett ökat behov av 

kompetensutvecklingsinsatser i både kommuner, hos privata vårdgivare samt hos Region 

Skåne. Under kommande certifieringsperiod behöver rekrytering av ny personal samt 

kompetensutveckling för befintlig personal öka. Dels därför att vi har stora 

pensionsavgångar och dels därför att vi delvis behöver en annorlunda kompetens hos 

personalen för att klara omhändertagandet av de svårt sjuka patienter som idag vårdas 

på sjukhus ute i de kommunala och privata verksamheterna (se mål och uppföljning 

under punkten 1).  

7. Avtal 

Varje lokalt college har sina samverkans- och handledaravtal som lämnas som bilagor. 

Regionalt finns även stadgar (se bilaga) som säkerställer samverkan långsiktigt.   

 

 


