
Minnesanteckningar från Bollnäs-Ovanåker lokal styrgrupp 
Vård- och omsorgscollege 2018-10-25 
 

Deltagare 

Susan Almé  Bollnäs kommun 

Ola Wikman  Vårdlärare, HUFB 

Ann-Sofie Johansson kommunal Bollnäs 

Gunilla Liljendahl HUFB 

My Pedersen  VOMS2 

Malin Unger  VOMS2 

Ingegärd Hedberg HUFB SYV 

Imo Olsson  Kommunal Ovanåker 

Örjan Larsson  Bemanningsenheten 

Jannett Källänge Enhetschef Bollnäs kommun 

Elisabet Persson Enhetschef Hedens omvårdnadscenter 

Magnus Keller  Region Gävleborg 

Anders Danielsson Lans HUF 

Joacim Thomson Arbetsförmedlingen 

Eva Lahenkorva Socialförvaltningen, Bollnäs kommun 

Fredrik Olofsson Rektor, Torsbergsgymnasiet 

Ulrika Lövgren  Vårdlärare, HUFB 

Mina Levin  Elev 

Agneta Åsblom Elev 

Hillevi Sjöberg  Vårdlärare, HUFB 

1. Välkomna 

2. Programråd 

Frågor till styrgruppen från studerande 

Ungdomseleverna upplever att man känner sig tvingad till att motta delegering när man 

vikarierar, trots att man inte känner sig riktigt trygg med ansvaret det innebär. Viktigt att kunna 

ta dialogen på arbetsplatserna. Arbetsplatserna måste vara tydliga med vad arbetet innehåller, 

och hur arbetsplatsen är organiserad innan man påbörjar en visstidsanställning.  

Viktigt med förhandsinformation till APL-handlarna kring syftet med APL-perioden samt hur långt 

eleverna kommit i utbildningen. Information finns i dokumentet som eleverna har med sig till 

arbetsplatserna kring bedömning och kunskapsområden. Frågan är hur information ska kunna 

förmedlas.  

Eleverna efterfrågar också mer information om arbetsplatserna inför val av APL. Lärare och 

elever får därför i uppdrag att ta fram en mall med korta frågeställningar om verksamheten som 

skickas till arbetsplatserna. Utbildarna sammanställer sedan informationen så att eleverna lättare 

kan välja 

Oklart med kriterier för bidrag till körkortet. Viktigt med tydlighet för att kunna använda i 

marknadsföringen. Susan kommer att ta fram en mall för att söka bidraget, i den ska även 

kriterierna ingå. 



Hur får man information om utbildningen i Ovanåker. Svårt att få komma till Ovanåker och träffa 

presumtiva elever.  

3. Val av justerare 
Susan Almé 

4. Föregående minnesanteckningar 
Årets handledare – resan och boende bör sponsras för den som är nominerad till årets 

handledare på nationell nivå. 

5. På gång i verksamheterna, – kort beskrivning (stående punkt) 

• Remissarbete pågår kring nya kurser inom VOC:s verksamhetsområde. Kommer påverka 

utbildningens utbildning och innehåll. 

https://www.skolverket.se/om-oss/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-

remisser/remisser/2018-09-27-remiss-andringar-i-vard--och-omsorgsprogrammet-och-

underskoterskeexamen 

• Förberedande vårdutbildning kommer införas fr.o.m. VT2019 på grundläggande nivå. Detta 

är en del i ett bredare koncept med fokus på jobbspår i samarbete med branscher och 

arbetsförmedling. 

 

• Besparingar på gång inom socialförvaltningen, vilket kan påverka personalbehovet. 

Yrkesrollen rehabassistent kommer att försvinna, vilket påverkar ett antal personer.  

 

• Terapihund på praktik på Karlslund. 

 

• Regionsgruppen för validering verkar ha avslutats utifrån direktiv inom VOC. Har 

valideringscenter Gävleborg övertagit uppdraget? Vem har samordnande uppdrag kring 

validering inom vård? Avstämning behövs med regional nivå inom VOC. 

6. Marknadsföring och kommunikation (stående punkt) 

• Marknadsföringsgruppen behöver ett direktiv från styrgruppen 

• Vuxenutbildningsmässa i Bollnäs torsdag den 8 november 

Gemensam utbildningsmässa på Folkhögskolan i Bollnäs torsdag den 8 november kl. 10-13. 

Fokus på ett brett utbud från grundläggande kurser till högskolestudier. Ett stort utbud finns 

med Bollnäs som utgångspunkt, men med tillgång till utbildningar i hela landet. 

Anordnare: Bollnäs Folkhögskola, Hälsinglands Utbildningsförbund, Ovanåkers Kommun, 

Högskolan i Gävle och Arbetsförmedlingen. Vi kommer att bjuda in gymnasieelever, 

vuxenstuderande, arbetssökande, yrkesbytare och alla andra med intresse för utbildning. 

7. Kompetensutveckling (stående punkt) 

8. Hållbart arbetsliv (Magnus Käller) 

• Användningen av enkäten ökar och ger ett bra underlag för regionala  

• Hållbart arbetsliv – Vi måste titta på personalens hälsa utifrån det systematiska 

kvalitetsarbetet. Utgångspunkt i ungdomars bristande fysiska aktivitet som en orsak till att 

man som personal inte orkar med ett arbete inom vårdsektorn. 

https://www.skolverket.se/om-oss/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2018-09-27-remiss-andringar-i-vard--och-omsorgsprogrammet-och-underskoterskeexamen
https://www.skolverket.se/om-oss/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2018-09-27-remiss-andringar-i-vard--och-omsorgsprogrammet-och-underskoterskeexamen
https://www.skolverket.se/om-oss/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2018-09-27-remiss-andringar-i-vard--och-omsorgsprogrammet-och-underskoterskeexamen


• C-uppsats om den fysiska hälsan visar på att ungdomar behöver förbättra sin fysik för att 

klara av arbetet. Många slutar inom vården pga att man inte orkar med den fysiska och 

psykiska belastningen. Fysisk hälsa (kondition) m.m. skulle kunna belysas i utbildningen som 

en del i att bli anställningsbar.  

• Viktigt med en rutin för att undersöka vilka vaccinationer som eleverna har. Detta krävs bl.a. 

för praktik inom sjukvårdsområdet. 

• Viktigt att arbetsgivarna ger möjligheter till friskvårdsaktiviteter, för att nå de medarbetare 

som behöver det bäst. Friskvårdsbidraget (ekonomiskt) verkar bara nå de som redan är 

aktiva. Den fysiska förmågan skulle kunna mätas som ett led i att medvetandegöra, men 

svårt att göra detta obligatoriskt utan att bli tvingande. 

9. Återcertifiering 

• Utkast till ansökan kommer att presenteras på nästa lokala styrgrupp 23 november.  

o Lokal: Hanebo (Stadshuset)  

10. Övrigt 

• Behov av handledarutbildning finns, gärna med mer exempel från psykiatrin. Viktigt med 

upplägg där medarbetare känner att deras vardag och verksamhet speglas. I pågående 

utbildning är det 22 deltagare. Ny utbildning kommer till våren. 

11. Mötet avslutas 

 

Beslutade uppdrag: 

Susan tar fram en mall för att söka bidrag till körkort 

Lärare tillsammans med elever tar fram mall för presentation av arbetsplatser. 

 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras 

 

 

Anders Danielsson Lans  Eva Lahenkorva Susan Almé 

 


