
Minnesanteckningar från Bollnäs-Ovanåker lokal styrgrupp 
Vård- och omsorgscollege 2019-05-21 

Deltagare 

Ann-Sofie Johansson kommunal Bollnäs 

Lena Lindqvist  Ovanåker kommun 

Örjan Larsson  Bemanningsenheten 

Anders Danielsson Lans HUFB 

Eva Lahenkorva Socialförvaltningen, Bollnäs kommun 

Ulrika Lövgren  Vårdlärare, HUFB 

Weronica Bodin Bollnäs Kommun 

Marie Nordin  Humana Neuropsyk 

Gunilla Liljendahl HUFB 

Inger Abrahamsson HUFB 

Eva Hellman   Aleris 

Ingegärd Hedberg HUFB 

1. Välkomna 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna.  

2. Val av justerare 

Weronica Bodin 

3. Föregående protokoll 

Eva Lahenkorva återkopplade föregående protokoll.  

 

4. Protokoll Regional styrgrupp 

• Eva Lahenkorva återkopplade från den regionala styrgruppen. 

• Presentation god och nära vård.  

• APL-enkät med goda resultat.  

• Ca 1370 personalunderskott 2019-2021 på utbildad personal på regional nivå. 

• Uppdrag från länsledningen med önskemål om rollbeskrivningar för deltagande i lokala 
och regionala styrgrupper. Samtidigt inventering av möjliga sätt att arbeta effektivare, 
under ledning av processledare. 

• Fokus utbildning med förlängd projekttid för språkutvecklande arbetssätt. 

• Önskemål om resurs från nationell VOC-nivå för att utveckla arbetet med exempelvis 
lokal nivå.  

• Arbetsgruppen KIVO lägg ner i samband med projektets avslutande. 

• GDPR kräver förändring av digital hantering av dokument m.m. Hemsidan kommer att 
ses över med inloggningar. 

• Likvärdighet på nationell nivå önskas från VOC i YH-utbildningar inom äldreomsorg. Enkät 
till chefer utskickad för att utreda framtida behov 

• Nationell workshop om valideringsmodell + stort fokus på validering i allmänhet.  
 

5. Omcertifiering 

Regional granskning i Gävle onsdag 21/5, tillsammans med övriga lokala college. 



6. På gång i verksamheterna, problem – kort och vid behov (stående punkt) 

Sommarbemanningen verkar extra svår utifrån högkonjunktur och även vikarier som i vissa fall 

inte heller vill arbete ”för mycket” under sommaren.  

Mobiltelefoner har blivit ett återkommande problem i verksamheterna, med medarbetare som 

korsar etiska gränser under arbetstid. Frågan diskuteras även i utbildningen med fokus på att 

även uppmärksamma hur hanteringen ser ut i verksamheterna.  

Utbildningen kommer att ses över för att ha mer gemensamma teman för grupperna, för att 

kunna skapa dialog och utveckling.   

7. Marknadsföring och kommunikation  

Ett Instagram-konto för att marknadsföra utbildningen och våra arbetsplatser har startats. Detta 

kommer att ”skickas runt” för att verksamheterna och utbildningen ska kunna visa upp goda 

exempel. Viktigt med sekretesshantering för att inte bryta mot sekretess och etiska riktlinjer. 

HUF ”äger” kontot och kan redigera och korrigera information.  

Kontot heter:   VOC_bollnasovanaker 

 

PRAO-program under utveckling i den lokala marknadsföringsgruppens regi. 

 

8. Övriga frågor 

Praktisk hantering av återkoppling kring aktivitetsplanen kopplat till den nya återansökan med 

deadline 9 augusti. Dialog mellan skolan och ordförande sker under sommarperioden för att 

säkerställa  

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för engagemanget och ett bra möte samt avslutade mötet. 

Nästa möte 20 september 8.00-10.00 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras 

 

 

Anders Danielsson Lans  Eva Lahenkorva Weronica Bodin 


