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VÅRD OCH OMSORGS COLLEGE SKÅNE 
VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2020- 2025

”VO-College Skåne är den självklara arenan för samverkan i 
personal- och kompetensförsörjningsfrågor för a> kunna erbjuda 
Skånes medborgare en vård och omsorg i världsklass”

Tre övergripande mål

Mål 1: Vi a>raherar studerande och medarbetare.

Mål 2: Vi har medarbetare med rä> kompetens.

Mål 3: Vi erbjuder de bästa utbildningarna.
www.vo-college.se

http://www.vo-college.se/


VO COLLEGE SKÅNES
FOKUSOMRÅDEN 2020-2025 

• Personal och kompetensförsörjningsinventering 2025 (2030)

• Kompetensstegar/karriärsmöjligheter per verksamhetsområde

• UppgiQsväxling

• Ledarskapet, behålla & utveckla

• Marknadsföring av yrket - nå ungdom, nå vuxna

• Behålla och utveckla våra medarbetare



ESF VALIDERING VÅRD OCH OMSORG
• Nationellt ESF projekt i VO College med start mars 2020 

och avslut juni 2021. 

• Projektet syftar till att utveckla metodmaterialet, 
digitalisera plattformen och genom kompetenshöjande 
insatser till berörda yrkesgrupper höja kunskapsnivån 
och stärka ett ökat arbete med validering. 

• Validering är en av två kvalitetssäkrade område som 
anslutna aktörer förbinder sig att använda 



VO-COLLEGE HANDLEDARUTBILDNING

Steg 1
Handledare för elever 
på reguljär utbildning 

(APL), praktikanter 
samt nyanställda

Steg 2
Validerings-
handledare, 

lärlingshandledare 
och handledare för 

yrkeshögskole-
studerande (YH)

Steg 3
Handledare för 

handledare, ansvarig 
för intro, utveckla 
arbetsplatsförlagt 

lärande, kulturmöte



BAKGRUND

YH arbetet i VO College 

2019 September – heldag med Myndigheten för yrkeshögskolan

2020 Mars, Region Skåne och YhiS, heldag med alla branscher. 

2020 Maj, Arbete med Områdesanalys 2019 – 2020, arbetsgrupp   
VO College Skåne med arbetsgivare och utbildare.

2020 Oktober – November YH arbetsgrupp för arbetsgivare.

2021 – fortsä>er arbetet med YH inom ramen för VO College



SYFTE MED HÖSTENS ARBETE
Övergripande syfte 

Att genom bred samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildare få en bättre täckning av YH utbildningar gentemot 
vård och omsorgs behov i Skåne och därmed öka andelen 
beviljade YH utbildningar mot området. 

Syfte med arbetsgrupp för arbetsgivare
Bli vassare beställare av kompetens. 
Vilka förändringar har skett i målgrupper som ställer nya krav på 
kompetens? Kommande ändringar utifrån lagrum mm?
Vad behöver befintliga medarbetare fylla på med?
Vilka nya uppdrag/områden kan vi se? 
Skulle ingången till en YH utbildning kunna vara något annat än från  
vård och omsorg? OM , i så fall vad? 



DELTAGARE YH FÖR ARBETSGIVARE HÖSTEN 2020

• 28 deltagare deltog träffarna i oktober & november.

• RepresentaDon från Malmö, Lund, Simrishamn, Ängelholm, 
Svedala, Osby, Landskrona, KrisDanstad, Eslöv, Höör, Ystad.

• Verksamhetschefer och enhetschefer från Hälso- och 
sjukvård, FunkDonshinderområde, Socialpsykiatri, 
Äldreomsorg, Region Skåne.

• Övriga funkDoner tex HR strateger, Kliniska lärare, 
verksamhetsutvecklare deltog också.

• YhiS och Region Utveckling medverkade första träffen.



VILKA BEHOV SKALL VI MÖTA? 



SKR – NY REKRYTERINGSPROGNOS 24/11
MÖT VÄLFÄRDENS KOMPETENSUTMANING – REKRYTERINGSRAPPORT 2020

• Antalet anställda behöver öka med ca 132 000 under  perioden 2019-
2029

• Utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under perioden

• Av de 13200 anställda som behövs utökas årligen finns ca hälften inom 
äldreomsorgen.

• Antalet personer i arbetsför ålder 20-66 år ökar i snitt med 31 000 
personer per år – det skall täcka hela arbetsmarknadens behov. 

• Trots pandemins effekter med ökad arbetslöshet kvarstår problemet 
med arbetskraftbrist.
• Välfärden kräver rätt kompetens i kombination med utbildning
• Pandemins effekter har accelererat behovet av omställning till 

välfärden.



VÅRD OCH OMSORGS BEHOV ÖKAR MEST  
Ca 2,4 % ökning per år kommande 10 års period
Motsvarar ca 6300 fler medarbetare per år fördelat på 

• 3200 usk
• 900 vårdbiträde
• 1500 stödassistenter 

Utöver detta tillkommer pensionsavgångar ca 2,8% i snitt 
per år. 
Tillkommer de som slutar av andra skäl. 



SKÅNEPERSPEKTIV TOM 2029
CA siffror utifrån förväntad volymökning samt 
pensionsavgångar årligt behov:

Ca 768 USK

Ca 216 Vårdbiträde

Ca 360 Stödassistenter 



BEVILJADE YH STARTER I SKÅNE TOM 
2026

• Specialist USK inriktning; kvalificerad sjukvård, äldres hälsa, äldres hälsa 
och ohälsa, anesJ - operaJon – intensivvård, demens, inriktning 
psykiatri – psykisk ohälsa

• Stödpedagog
• Handledare socialpsykiatri
• Behandlingsassistent
• Socialpedagog inr KBT
• Medicinsk sekreterare
• Hälso- och sjukvårdsadministratör
• Vård administratör
• Specialist inom väldfärdsteknik
• Ledarskap och organisaJon
• Ambulanssjukvård 



KORTARE KURSER 
Beslut i april 
Välfärdsteknik, Trelleborg 
Digitalisering inom vård och omsorg och socialt arbete, 
Trelleborg

Beslut i juli
DokumentaSon och kvalitetssäkring, Malmö 
FunkSonsnedsäTning, Malmö
Välfärdsteknik, Landskrona



TRENDER UTIFRÅN MYNDIGHETENS FÖR YH,  
OMRÅDESANALYS 2020 

• Kompetens, samordning och smart teknik kan utveckla vård 
och omsorg. 
• Välfärdsteknik kan utveckla äldreomsorgen. 
• Äldres psykiska välbefinnande kan öka med mer kompetens. 
• Vård administratörer kan effekDvisera vården. 
• Kompetens kan öka delakDgheten inom LSS.
• Stor samlad kompetens krävs inom den sociala barn och 

ungdomsvården
• Psykisk hälsa skall främjas och ohälsa förebyggas. 
• Elevhälsan kan stärka barns psykiska motståndskraU. 



ANNAT PÅ GÅNG!
• Yrkesprov istället för gymnasiearbete – ett regeringsuppdrag via Skolverket som VO 

College nationellt arbetar med.

• Nationell likvärdigt innehåll YH äldreomsorg.

• Äldreomsorgslyftet – breddning och förlängning

• Nationella dialogerna om komptens i äldreomsorgen

• Nya vård och omsorgsprogrammet – en yrkesutgång – bred plattform

• Nya Barn och Fritidsprogrammet – socialt och pedagogiskt arbete,  LSS

• Region Skånes nya försöksverksamhet i SUS, ny slags akutsjukvård i hemmet enligt 
konceptet” hospital at home”, fortsatt sluten vårdens ansvar. Pilotprojekt.



FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL TILL NATIONELLT LIKVÄRDIGT INNEHÅLL YH 
UTBILDNING ÄLDREOMSORG, EFTER BESLUTET I NOVEMBER AV 
NATIONELLA RÅDET LÄMNADES DET TILL MYNDIGHETEN FÖR YH 

KURSER
• Gerontologi 10 yrkeshögskolepoäng (YH-poäng)
• Specialiserad omsorg och omvårdnad vid åldrandets sjukdomar 

(Geriatrik) 40    YH-poäng 
• Psykisk ohälsa och beroendeproblemaJk 15 YH-poäng 
• Demens och kogniJv svikt 40 YH-poäng 
• DokumentaJon, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 15 YH-
poäng 
• PalliaJv vård 15 YH-poäng 
• Välfärdsteknik och hjälpmedel 15 YH-poäng 
• Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssäZ 15 YH-poäng 
• Lärande i arbetslivet 20 YH-poäng 
• Examensarbete 15 YH-poäng



FRÅGEUNDERLAG GÅNG NR 1 
1. Vilka nuvarande utbildningar ser vi fortsa4 stort behov av?

2. Vilka trender och förändringar ser vi i målgrupper, behov, arbetssä4?

3. Vilka kompetenser saknar vi idag i verksamheten?

4. För a4 stödja/avlasta andra yrkesgrupper tex legiFmerade medarbetare, första linjens
chefer, vad skulle kunna uGöras av andra medarbetare ? Vilken kompetens behövs?

5. Möjligheten Fll kortare kurser öppnar upp för fördjupning av kompetens för befintliga
medarbetare, vad skulle vara exempel på sådan kompetenshöjning?

6. Tänk utanför lådan, vad kan göras på e4 annat sä4, vilka kompetenser kan ”sä4as
samman” , vad saknar vi helt?



NUVARANDE UTBILDNING SOM DET 
FINNS FORTSATT STORT BEHOV AV
• Specialist USK med inriktning demens

• Specialist USK Kvalificerad sjukvård

• Specialist USK PalliaOv vård

• Specialist USK inriktning Psykiatri

• Stödpedagog

• Behandlingspedagog

• Handledare socialpsykiatri



SAMMANFATTNING AV TRÄFF NR 1:
ÄLDRE OMSORG OCH HSL
Trender och förändringar i målgruppers behov och 
arbetssäB:

Komplex vård i hemmet ökar 

Ökad psykisk ohälsa hos äldre

Ibland saknar nyutbildade usk basala kunskaper



LSS OCH SOCIALPSYKIATRI
Trender och förändringar i målgruppers behov och 
arbetssäB:
• Komplex vård i hemmet ökar 
• Ökad psykisk ohälsa, missbruk, förändring i målgrupper 

och behov inom LSS och Socialpsykiatrin
• Fler blir äldre, åldersrelaterad problemaSk som demens, 

ökade HSL insatser mm – LSS och social psykiatri.
• Ökad trend av personer med utåtagerande beteende 

och självskadebeteende, neuropsykiatrisk problemaSk 
och övrig psykiatri.
• Ökat antal personer med högfungerande auSsm. 



KOMPETENSER SOM SAKNAS
• Behov av a> öka den grundläggande medicinska kompetensen 

inom kommunal vård och omsorg för a> möta de mera komplexa 
behoven inom hemtjänst och särskilda boende– äldre och HSL.
• Stärka grundkompetensen – HSL även i Region Skåne
• Ökad kompetens inom e-hälsa och digitalisering – alla områden.
• Ökad kompetens om psykisk ohälsa – alla områden
• Specialist usk inriktning LSS  och Socialpsykiatri
• Fler korta utbildningar för a> bllgodose a> fler får högre 

kompetens – vilket innehåll?
• Pedagogiskt ledarskap – LSS  och socialpsykiatri
• Kunskaper inom välfärdsteknik för personer med intellektuella 

och/eller psykiska funkbonsnedsä>ningar. 
• Kunskap om aubsm  och bdig utvecklingsnivå.



REFLEKTION LSS
Livslånga insatser i LSS och den stora bredden i målgruppen 

Barn & unga, unga vuxna, åldrandet och demens 

Olika funkDonshinder inom samma område – Ddig 
utvecklingsnivå, måYligt och lindrigt begåvningsnivå, auDsm 
kopplat Dll begåvningsnivåer.

Olika insatser – olika uppdrag 

Psykiatriska diagnoser kopplat Dll begåvningsnivåer.



FÖR ATT STÖDJA OCH AVLASTA ANDRA YRKESGRUPPER –
TEX LEG MEDARBETARE OCH FÖRSTA LINJENS CHEFER
• Stödja rehab arbetet genom a> vidareutbilda USK

• Avlasta SSK genom a> vidareutbilda USK

• Utbildning för personal som kan stödja och avlasta chefer och 
övriga rapporteringsarbetet med kvalitetsledningssystem, Lex 
Sarah, avvikelser och kvalitetsarbetet i allmänhet

• Social dokumentabon och HSL dokumentabon, äldres hälsa, 
vårdhygien, mikrobiologi, akut omhändertagande.

• För a> avlasta första linjens chefer, pedagogiska ledarskapet, tex 
stödpedagog och omsorgspedagog – a> leda utan 
ledarskapsansvar. 



KORTARE KURSER FÖR BEFINTLIGA MEDARBETARE?
• Stödja rehab arbetet – äldreomsorg och HSL, påbyggnad usk.

• StöYa/avlasta chefer med kvalitetsledning, lex Sarah, 
avvikelser mm – äldreomsorg och HSL.

• Pedagogik och kunskaper om de olika målgrupperna och 
deras  behov inom funkDonshinder, stor bredd, 
metodutveckling mm.

• LågaffekDvt bemötande, tydliggörande pedagogik, AKK mm 
inom LSS och Socialpsykiatrin.

• DokumentaDon och IBIC – LSS, Socialpsykiatri, äldreomsorg. 



VAD KAN INGÅ ELLER BREDDAS I 
BEFINTLIGA UTBILDNINGAR?
• YH – Äldreomsorg – vilka behov kan den täcka upp?
• Pedagogiskt arbete inom äldreomsorg? 
• USK med inriktning psykiatri, kan den breddas så de nya 

målgrupperna i socialpsykiatrin fångas upp?
• Stödpedagog – men tillägg som kvalificerad YH – vad kan 

tillägget vara för att täcka upp behov i både socialpsykiatri 
och funktionshinderområdet. 
• Handledare socialpsykiatri och Behandlingspedagog, skall de 

byggas vidare på, med vad i så fall? 
• Socialpedagog inriktning KBT, vad mer?
• Barn och ungas behov inom funktionshinderområdet, 

barnspecialiserad USK ? 
• Fler äldre både inom funktionshinder USK – LSS ?



DET VAR LITE SVÅRT ATT 
HINNA TA SIG UR BOXEN!
Tänk utanför lådan
Vad kan göras på ett annat
sätt?
Vad kan förebyggas som vi 
inte gör idag?
Vilka kompetenser kan
“sättas samman” för att
bidra med nya
kompetenser?



MEN TVÅ RÖDA TRÅDAR 
UTANFÖR BOXEN SER VI
Förebyggande 

Rehab och förebyggande 
arbete. 
Hur kan man stödja fysisk 
och psykisk hälsa?
Hur kan man utveckla 
mötesplatser – fysiskt och 
digitalt?
Rörelse och aktivitet

Välfärdsinnovatörer 

Skapa lösningar uSfrån 
behoven

Teknikstödjande med  
brukarfokus och aT stödja 
och implementera 
teknikanvändning för 
medarbetare. 



REFLEKTION LSS
Livslånga insatser i LSS och den stora bredden i målgruppen 

Barn & unga, unga vuxna, åldrandet och demens 

Olika funktionshinder inom samma område – tidig 
utvecklingsnivå, måttligt och lindrigt begåvningsnivå, autism 
kopplat till begåvningsnivåer.

Olika insatser – olika uppdrag 

Psykiatriska diagnoser kopplat till begåvningsnivåer.



REFLEKTION LSS
Livslånga insatser i LSS och den stora bredden i målgruppen –

Barn & unga, unga vuxna, åldrandet och demens 

Olika funkDonshinder inom samma område – Ddig 
utvecklingsnivå, måYligt och lindrigt begåvningsnivå, auDsm 
kopplat Dll begåvningsnivåer.

Olika insatser – olika uppdrag 

Psykiatriska diagnoser kopplat Dll begåvningsnivåer.



REFLEKTION LSS
Livslånga insatser i LSS och den stora bredden i målgruppen –

Barn & unga, unga vuxna, åldrandet och demens 

Olika funkDonshinder inom samma område – Ddig 
utvecklingsnivå, måYligt och lindrigt begåvningsnivå, auDsm 
kopplat Dll begåvningsnivåer.

Olika insatser – olika uppdrag 

Psykiatriska diagnoser kopplat Dll begåvningsnivåer.



REFLEKTION LSS
Livslånga insatser i LSS och den stora bredden i målgruppen –

Barn & unga, unga vuxna, åldrandet och demens 

Olika funkDonshinder inom samma område – Ddig 
utvecklingsnivå, måYligt och lindrigt begåvningsnivå, auDsm 
kopplat Dll begåvningsnivåer.

Olika insatser – olika uppdrag 

Psykiatriska diagnoser kopplat Dll begåvningsnivåer.



FRÅGEUNDERLAG – TRÄFF NR 2

1. Av kompetenserna i den utskickade sammanställningen, vad är
grundkompetens respektive specialistkompetens?

1. Kan befintliga YH utbildningar fyllas på för att uppfylla högre krav på
kompetens, i så fall med vad?

2. Vilken skillnad skulle det göra för brukare, verksamhet, medarbetare om den
efterfrågade kompetensen kom på plats?

3. Vad skulle kunna vara utbildningar på bredden/tvärs mellan de fyra områden
som vi arbetar med idag?

4. För att möjliggöra roller och uppdrag, vad behöver arbetsgivarna arbeta vidare
med på hemmaplan?

5. Vad och hur vill vi lämna över underlag till utbildarna?



RESULTAT TRÄFF NR 2
Tydlig tendens är aY pandemi har synliggjort eY behov av 
förstärkning av den medicinska kompetensen men det finns 
också en risk för aY andra vikDga områden kommer i 
skymundan. 
Underlag a7 stödja planering av utbildningar är; 
• Myndigheten för yrkeshögskola Områdesanalys Hälso- och 

sjukvård och socialt arbete 2020.
• SKR rekryteringsprognos 2020 – 2029
• NaDonella dialoger om äldreomsorgen
• ÄldreomsorgslyUet
• God och nära vård 2020 
• Vision E-Hälsa 2025
• Insatser och stöd Dll personer med funkDonsnedsäYning, 

kartläggning 2020. 



SUMMERING FRÅN TRÄFF 2
Grundkompetens dvs skulle kunna vara en kort YH utbildning för aZ ly^a 
befintliga medarbetares kompetens

Äldreomsorg och HSL
• Lagrummen Sol och HSL
• Social dokumentaJon och IBIC
• Särskilt fokus på kontaktmannens roll och uppdrag
• Värdegrund, förhållningssäZ och bemötande
• Socialt innehåll och akJviteter
• Demens
• Psykisk ohälsa
• LågaffekJvt bemötande
• Hemtjänst – körkort!



FORTSATT SUMMERING 
Grundkompetens dvs skulle kunna vara en kort YH 
utbildning för aT lyba befintliga medarbetares kompetens
FunkWonshinder och socialpsykiatri
• Lagrummen LSS, Sol och HSL
• Social dokumentaSon och IBIC
• FunkSonsnedsäTning (begåvningsnivåer och auSsm)
• AKK (alternaSv och kompleTerande kommunikaSon)
• KogniSvt stöd 
• Fysisk och psykisk hälsa
• Tydliggörande pedagogik
• LågaffekSvt bemötande 



KORTA KURSER SOM TÄCKER 
ALLA FYRA OMRÅDEN
• Psykisk ohälsa
• Svenska språket/yrkessvenska
• Social dokumentation och HSL dokumentation
• Basal vårdhygien
• Lågaffektivt bemötande
• AKK och alternativ kommunikation
• Tydliggörande pedagogik
• Vårda svårt sjuka personer
• Demens och åldrandet 
• Välfärdsteknik 
• Kvalitetsarbete
• Körkort 



SPECIALISTKOMPETENS- LÄNGRE UTBILDNINGAR MED TYDLIGA 
UPPDRAG  HOS ARBETSGIVAREN EFTER AVSLUTAD UTBILDNING

Äldreomsorg  och HSL
Pedagogik, evidensbaserade metoder, socialt innehåll och 
akSvering. Välfärdsteknik och digitalisering. Handleda 
kollegor. 

FunkWonshinder och socialpsykiatri
Välfärdsteknik och e-hälsa, psykisk ohälsa, fördjupad 
kunskap om auSsm, Sdig utvecklingsnivå, 
evidensbaserade metoder och metodutveckling, 
samtalsteknik – vardagssamtal som tex lösningsfokuserat 
förhållningssäT och MI.



VAD KAN BEFINTLIGA UTBILDNINGAR FYLLAS PÅ MED 
FÖR ATT NÅ HÖGRE KRAV PÅ KOMPETENS?
Specialist USK med olika inriktningar mot äldreomsorg
Social dokumentabon, IBIC, kontaktmannens roll och uppdrag. 
Värdegrund, förhållningssä> och bemötande. Socialt innehåll och 
akbviteter. Psykisk ohälsa.
Teambaserat arbetssä>.

Stödpedagog
Nya målgrupper inom NPF området (mindre omvårdnad – mer 
pedagogik och bemötande) Kan stödpedagog utbildning byggas på 
bll kvalificerad YH utbildning för a> även täcka in socialpsykiatrins 
behov av kompetens. 

Basal vårdhygien och yrkessvenska behöver finnas med i alla 
områden. 



VILKEN SKILLNAD FÖR BRUKARE, MEDARBETARE OCH 
VERKSAMHET OM DE EFTERFRÅGANDE KOMPETENSEN KOM PÅ 
PLATS?



VILKET VÄRDE SKULLE DET 
TILLFÖRA?
Äldreomsorg

Ökad kvalité i omsorgen.

Trygghet i sin yrkesroll, får/tar mer ansvar, stolthet och glädje, ökad status 
och aZrakJon Jll yrket. 

UnderläZar för chefer och ger större utrymme för medarbetare.

Fler led kan skapas mellan USK/SSK, fler karriärsvägar.

BäZre och säkrare arbetsmiljö.



VILKET VÄRDE FÖR 
Funk-onshinder och socialpsykiatri
• Höja kvalitén

• Öka brukarsäkerheten och räRssäkerhet

• Personal kan göra räR saker och ökat fokus på aR utveckling verksamheten

• Avlastande för chefer

• Karriärvägar som får medarbetare aR bli mer engagerade och stanna kvar i yrket

• Tydlighet och struktur

• Höjer statusen

• KASAM – med räR verktyg ger det en ökad meningsfullhet och begriplighet som bidrar 
Oll utveckling och behåller personal



VAD BEHÖVER ARBETSGIVARE ARBETA VIDARE 
MED?
Tydliga roller och uppdrag 
Ansvar- och uppdragsbeskrivningar (evt regionalt arbete)
Skapa strukturer för att de ansvarsområde som skapas 
faktiskt används och tas tillvara på. 
Ge förutsättningar för att förmedla kunskap och driva 
utveckling framåt – dvs det behövs att avsätta tid och 
mandat till ansvariga. 
Veta sitt uppdrag utifrån olika professioner. 
Regelbunden påfyllning av kompetens. Både för befintliga 
medarbetare och oerfaren personal. 



GEMENSAMT FORTSATT ARBETE
• Att fortsätta omvärldsspaning i de lokala VO College samt i den regionala styrgruppen.

• Uppdatera aktuell information om YH utbildningar i Skåne anslutna till VO College.

• Fortsatt utveckling av handledarens roll och de kvalitetssäkrade 
handledarutbildningarna steg 1-3.

• I mars kommer nästa områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskola. De 
ursprungliga YH arbetsgruppen från VO College träffas för att reflektera över trender 
2021.

• Ett evt regionalt arbete med uppdragsbeskrivningar tex för YH Äldreomsorg efter 
myndigheten fattat beslut om denna.

• En evt fördelning av inriktningarna i det delregionala arbetet med YH  (RYH) skulle 
gynna en ökad kvalité i utbildningarna och stärka bredden av utbildningarna. 



FRÅGOR, FUNDERINGAR OCH 
REFLEKTIONER?



KONTAKTUPPGIFTER 
Regional processledare VO COLLEGE Skåne

Susanne Rosenström 

susanne.rosenstrom@skaneskommuner.se

mailto:susanne.rosenstrom@skaneskommuner.se

