
 

  

Styrgruppsmöte med Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College 2013 01 17 

Plats: Komvux Vård, Bollnäs 

Närvarande: Gunilla Liljendahl, Weronica Bodin, Eva Persson, Eva Sjöbom, Ingrid Rubäck, Magnus 

Keller, Helena Mattsson, Nina Larsson, Aina Woxberg, Johan Sjöns,Ewa Hellman,  Monica Embretsen , 

Marie Lind,Elisabet Järmens Wallin 

1.Helena West , Kommunal i Ovanåker kommer att vara med i styrgruppen från nästa gång. 

2. Monica, Helena och Elisabet: Rapport från regional styrgrupp. Ny ansökan för framtiden 

bearbetas för att kunna fortsätta att ha processledare. Ansökan görs tillsammans med Teknikcollege. 

Gemensam handledarutbildning är en idé som ingår. Internationalisering, validering, hälsa, 

jämställdhet är några områden som finns med. Budget där marknadsföring behöver vara större än 

grundförslaget. Per Iversen träffar Länsledningen och informerar om ansökan (socialchefer och 

landstingsdirektör). En Swotanalys ska göras vid nästa regionala styrgrupp.  

Praktikgruppen bör framåt titta på problem som kan uppstå om det blir många lärlingar. Hur 

påverkar det  antalet APL-platser. 

Valderingspolicyn ska följas upp i maj utifrån genomförd validering.  

Hemsidan är fortfarande inte i någon bra ordning .  

Marknadsföringsgruppen har inbokade möten . Regionala styrgruppen ska  besluta utifrån offerter 

när det gäller beställning av brochyrer m.m.  

En representant som ersätter Kaisalena i handledargruppen ska utses från oss. Komvux Vård  tar det 

i arbetslaget. 

Monica deltar i en grupp om e-learning. Per Iversen kallar. Ev fler intresserade kan meddela Monica.  

Nattfrid är en metod som kan vara en idé för framtiden. Möjligheterna diskuterades 

Gymnasiesärskolans privata utbildare och även kommunala kommer att behöva APL. Osäkert vad 

det kommer att innebära för framtiden. 

Lennart Backlund är projektledare (jan-april 2013) för förstudie om en regional bas för 

handledarutbildning samt att kvalitetssäkra/certifiera APL. Workshops kommer att genomföras den 

20/2 i Sandbacka park, Sandviken och den 26/2 på CFL, Söderhamn. Alla i lokala och regionala 

styrgrupperna rektorer och undervisande lärare kan delta. LB önskar få skickat material som använts 

vid våra handledarutbildningar. Gunilla och Ingrid skickar det. Slutseminarium ska hållas. 



 

Representant för Almega bör utses till regionala stygruppen. Just nu finns ingen. 

 Ergonomigruppen (18 feb) diskuterar vem som kan åka på fortbildningsdag om bemötande inom 

äldreomsorg och demensvård. Dagen är den 6 feb. i Stockholm. 

11 personer i Flex-gruppen ska validera sina kunskaper i kurserna Vård och omsorg vid 

demenssjukdom och Lindrande vård . Flera blir klara med sin utbildning när det är gjort. 

Nystart  Nya Flex 31 jan. Någon kan komma in från Komvux i Ovanåker om dom har yrkeserfarenhet. 

Eva P får mail från Nina med inbjudan. Monica ser om det finns timanställda som vill gå. 

Omvårdnadslyftet utökar antal kurser som blir bidragsgivande. Skolan erbjuder ett utbud. 

Hillevi Sjöberg informerar från 12/12 regionala marknadsföringsgruppen. Gruppen tar upp att det 

ska vara lika i alla lokala college att eleverna ska vara med vid programråd. Bollnäs modell med 

förarbetade elevmöten behöver diskuteras inför programrådet i mars . Vingarna på framsidan av 

broschyren ska tas  bort. Flicka och pojke bör finnas i broschyren samt andra förbättringar. Glad 

utstrålning krävs av bilderna. Utseendet med hjärtat har tagit över för mycket. Broschyr för vuxna o 

ungdomar???? Viktigt att det syns i broschyren att man kan få högskolebehörighet. Den 25 januari är 

nästa träff. Hållbart utseende på marknadsföringsmaterial krävs. Tittade på web platsen. Där bör 

man ta bort ledsna bilder. Vem är sidan till för är en fråga att diskutera vidare 

Marknadsföringsåtgärder : Besök ute på 7-9 skolorna i Ovanåker samarbete med Teknikcollege görs 

under våren. Ag representanter tas fram när datum finns. Torsbergsgymnasiet inklusive VOC åker ut i 

Bollnässkolorna inom kort. 

Alla lokala styrgrupper ska göra en verksamhetsberättelse och sammanfattning av kvalitetsarbetet 

utifrån lokala kvalitetsmål. Ska sammanställas regionalt för 2-årsuppföljning av VOC och vara klar i 

maj 2013. 

Uppföljning av lok kvalitetsplanen: Antal startande vuxen elever i januari 2013 är 15 från Ovanåker 

och 15 från Bollnäs. Styrgruppen har utökats med fler privata ag. Bred representation nu. Intyg skrivs 

när eleven fått sammanlagt två dagars utbildning i förflyttningskunskap. Grupp skapas runt 

dokumentationssystem bestående av ag representant och lärare. Skolan (Nina?) kallar samman 

grupp. Handledarutbildning startar v 5. Saknas deltagare för full grupp än så länge. 

Uppföljning av kommunikationsplanen.  

Omvärldsbevakning: Hur ser det ut just nu runda.      Bollnäs kommun:  Ska ta över 39 kunder från 

Mollis. Utmaningar som är oklara än så länge. Svårt veta antal personal som behövs. Kommunerna 

tar över Hemsjukvården  från 1 feb . Anställningarna utifrån det är klart. Sker genom skatteväxling.  

 Landstinget har genomfört  två undersköterske- dagar med 200 personer. Syftet var att visa att de är 

en viktig del i patientsäkerhetsarbetet . Om bemötande på em. Bjöd på mat.  Marknadsföring mot NV 

program på gymnasierna till Biomedicinsk analytiker utbildning planeras. Andra aktiviteter är gjorda 

mot Bromangymnasiet om olika yrkesgrupper i Landstinget. Läkarförsörjningen är prioriterad nu.  



På vilket sätt man följer upp hur handledarna uppfattar APL och hur det har fungerat på 

arbetsplatsen för eleven diskuterades. KASAM begreppet som grund. Gunilla lägger in enkäterna 

inom kort. När Es- maker presentationen är klar ska den läggas ut  bollnas.se/voc  

Torsbergsgymnasiet: Har 8 milj i underskott 2012. Konsult har gjort utredning av läget. Utmaning 

för alla. Minskad elevpeng med 20-25´kr per elev anser utredaren att VO programmet ska ha och 

att avtalet bör ses över. 

Kommunal: Aleris situation oroar. Kommunal pratar mkt om VOC i olika sammanhang. 

Uppskattar usk dagarna som är viktiga för att den personalgruppen ska prioriteras vid något 

tillfälle. 

Praktiksamordning : Pusslet klart för vårterminen tror Gunilla. V9 åker två ungdomselever till 

Tyskland och fyra  vuxenelever  till Skottland för tre veckors praktik. Handledaruppföljning och 

handledarutbildning startar inom kort.  

Inom Neuropsyk: Bra år med god beläggning men mycket organisatoriska förändringar. Fokus på 

utveckling år 2013. Ska genomföra byggandet av  specialboenden bl.a. Startade  barnutredning 

2012. Hoppas på fortsättning för de är nöjda med hur det fungerat .Behovet är mycket stort. 

Personal krävs utifrån detta. Över 100 personal arbetar nu. 

Bollnäs Boendekooperativ: 10 boende. 3 personal går utbildning nu. 11 personal.  

Aleris: 45 varsel . Processer pågår. Fackliga förhandlingar ska till. Inga nedläggningar planeras. 

Hur gör bra verksamhet med färre personal diskuteras. Kvalitetsutmärkelsen som 2:a bästa 

mindre sjukhus ger positiva signaler. 

Ovanåkers kommun:  Hemtjänsten lite stökigt. Bl.a. Laps care diskussioner pågår genom media. 

Finns olika åsikter.  Minskad budget trots ökade behov. Elev från Socionom program utbildning 

Marie Lind deltar i dagens möte. Ovanåker är bäst på att dokumentera Senior Alert och palliativa 

registret . Hög kvalitet och bra på att registrera. Även Bollnäs ligger bra till. 

SYV Ovanåker: 19 st vuxna har studerat från Ovanåker. En del läser svenska efter utbildningen  

för att möta ag krav. Ag och SYV har informerat om VOC .14 heltidsstuderande från Ovanåker har 

börjat utbildning nu. Sfi ökar mest i Ovanåker . Önskar förberedande vårdutbildning för sfi  på 

sikt.  

Mötet avslutas  

 

Mötesantecknare 

Elisabet Järmens Wallin 

 

 


