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Övergripande tema: ”Hur kan vi, tillsammans med gemensamma krafter, arbeta för 

strategisk utveckling gällande Handledare steg 1-3 enligt VO-College riktlinjer?” 

Först gjordes en inventering i blandade grupper där alla fick välja ämne utifrån intresse. 

Dialogcaféet avslutades med att alla deltagare fick fyra ”blippar” var att fördela på den eller 

de punkter som de upplever är de absolut viktigaste att ta itu med för att få strategisk 

utveckling i framtiden för handledning inom vård- och omsorg.  

Nedan följer en sammanställning av alla punkter med antalet ”blippar” inom parantes. I de 

fall inga ”blippar” satts, är det tomt.  

Fråga 1: En del av våra regionala college (7 av 15) ger idag betyg. Hur kan vi, på bästa sätt, 

skapa förutsättningar för att alla regionala college att ge betyg? 

Punkter som fått blippar: 

• Frivillighet i betyg råder (6) 

• Ska kunna gå steg 1 i en region och steg 2 i en annan region (4)  

• Erbjuda steg 1 och steg 2 samtidigt. Erbjuda betyg (1) 

• Vill vi ha betyg i steg 1 och 2? (1) 

Punkter utan blippar: 

• Frågan känns omöjlig 

• Politisk utbildningsnämnd bestämmer resursfördelningen 

• Vem säger att det ska vara betyg? 7 av 15 

• Vem har mandat att avgöra? 

• Arbetsgivare i en region tycker att det ska vara betyg 

• Vilket betyg? E-nivå? Påverkar betyget så att det inte går att ändra 

• Resursfråga – steg 1-2 = 5 veckors heltidsstudier. Kvalitetssäkras.  

• Vad är det viktiga i betyget? 

• Förutsättningar som arbetsgivaren ger mig. Utgångspunkt utifrån resurser i 

kommunerna. Den enskilde bestämmer betyg eller ej 

• Utbildningsanordnare mandat över betyg 

• VO-College bestämmer innehåll – ej betyg eller intyg 

• Gemensamt innehåll i utbildningen bra 

• Individen bestämmer om särskild prövning 

• Betyg ska inte vara ett krav men skyldighet att erbjuda 

• Finns vinster med betyg? För den enskilde, ja 

• Steg 1 och steg 2 genomförs vid olika tider 

• I en region/lokalt alla ska all ha handledarutbildning steg 1 



• Tydligare riktlinjer nationellt att betyg ska kunna ges 

• Samtliga utbildningsanordnare har betygsrätt 

• För betyg måste kursen examineras 

• Betyg gör att deltagarna behöver göra mer uppgifter 

• Tänka in validering om tänka betyg 

• Vinst att den enskilde kan flytta emellan regionerna 

• Styrkan i handledarutbildningen är kursen vårdpedagogik och handledning i koppling 

med teoretiska begrepp 

• Betyg ska inte vara ett krav men skyldig att erbjuda 

 

Fråga 2: Hur kan vi, på bästa sätt, möjliggöra för alla regionala college att prioritera/arbeta 

med handledning som en strategiskt viktig fråga för arbetsplatslärande och kvalitet inom 

vård- och omsorsgssektorn? 

Punkter som fått blippar: 

• Vad ger det för vinster att ha utbildade handledare på arbetsplatsen (6) 

• Kontinuerlig påfyllnad för befintliga handledare (2) 

• Sprida goda exempel (1) 

Punkter som inte fått blippar: 

• Tydliggöra utbildningsinnehållet till rätt målgrupp 

 

Fråga 3: Hur går vi tillväga för att implementera Handledare steg 3? 

Punkter som fått blippar: 

• Standardiserat upplägg behövs – arbetsgivare med (16) 

• Karriärväg – klara direktiv från arbetsgivare (2) 

• Formaliserat uppdrag (2) 

Punkter som inte fått blippar: 

• Vem ska utbilda steg 3? 

• Vem efterfrågar? 

• Hur organisera ”handlederiet”? Behovet måste finnas 

• Test – pilot – provorganisation 

• Steg 3 – teamledare behöver pedagogik 

• Normkritiskt arbete inifrån perspektiv 

• Avlastande en vinst 

• Funktionen kan se olika ut beroende på storlek 

• Otydlighet om uppdrag 

• Samsyn om kvalitet 

• Vilken roll ska steg 3 utbildare ha? 



• Central utbildning för utbildare steg 3 

• Vem har ansvaret? 

• Nationell styrning – riktat uppdrag regional styrgrupp – regional samordnare – 

information – kommunikation 

• Huvudhandledare 

• YH-utbildning akutsjukvård ingår handledning ”Skåneutbildning”, YH-utbildning, 

Högskoleutbildning 7,5 hp. Vad motsvarar steg 3? 

• SEQF5? Formell utbildningsnivå viktig 

• Involvera HR-avdelningar 

• Lyhördhet inför arbetsgivares behov 

 

Fråga 4: Vilken slags stöd behövs i projektets genomförandefas för att få til strategisk 

påverkan kring handledarrollen och dess implementering av steg 1-3? 

Punkter som fått blippar: 

• Nationellt stöd (10) 

• Reglering av att certifierade college är ålagda att erbjuda steg 1 och steg steg 2 

sammanhållet (2) 

• Förtydligande i steg 2 kring validering (1) 

Punkter som inte fått blippar: 

• ”Starters” 

• Uppdragsbeskrivning – regional samordnare – arbetsgivare  

Fråga 5: Övriga intressanta frågeställningar gällande handledning och arbetsplatslärande? 

Punkter som fått blippar: 

• Andra metoder för handledning. 1 till 1 rimligt? Ökat behov av APL – kräver nya 

metoder (12 

• Följa VO-Collegekonceptet. Annars? (4) 

• Uppföljning, egenkontroll, verksamhetsuppföljning, självskattning – handledare steg 

3? (1) 

• ”Väckelsemöte” – nationell temperaturmätning, väcka en slumrande fråga (1) 

Punkter som inte fått blippar: 

• Likställa handledarutbildning. Upplägg, innehåll, uppdragsbeskrivning – 

metodhandbok 

• Ekonomisk fråga, förutsättningar – arbetsgivarens ansvar, politikens ansvar 

• Handledaren är marknadsförare, kvalitetsfaktor! 

• Lyfta frågan mer, lokalt och regionalt, få med arbetsgivarna  

 


