
 

  

 

Programråd för Vård och omsorgsprogrammet 

14 mars 2013 8.30 – 10.00 

Sal 310, Komvux Vård 

Närvarande: Elever VO11-  Jennifer Worén, Jessica Sköld, Elever VO12 - Madelene Sköld, Jessica 

Regnell.                                Nina Larsson utb, Gunilla Liljendahl utb, Torsten Nordström utb, Magnus 

Edling ag Hedensomvårdnadscenter, Magnus Keller ag Landstinget, Annika Westermark 

processledare, Björn Persson Kommunal ,Aina Woxberg Kommunal, Erika Engberg Socialnämnden i 

Bollnäs, Ewa Sjöbom ag Bollnäs Boende Kooperativ, Helena Westh Kommunal Ovanåker, Helena 

Mattsson ag Ovanåker, Marie Lind praktikant, Eva Persson SYV Ovanåker ,Weronica Bodin ag Bollnäs 

kommun, Åsa Dahlöf ag Bollnäs kommun, Monica Embretsen ag Bollnäs kommun, Lars Nilsson utb, 

Elisabet Järmens Wallin utb.  

§1 

Elisabet Järmens Wallin, verksamhetsansvarig för yrkesdelen av Vård och omsorgsprogrammet 

öppnar rådet  med information om kravet på att ha programråd för gymnasiets yrkesprogram. Målet 

är samarbete mellan arbetsliv och utbildning. 

§2 

Dagordningen fastställdes efter vissa justeringar : tillägg §3a, §9 en övrig fråga, §6 utgår då 

arbetsförmedlingen inte är närvarande, §8 utgår på grund av tidsbrist. 

§3 

Presentationsrunda genomfördes 

§3a 

Hillevi Sjöberg som ingår i Torsbergsgymnasiets marknadsföringsgrupp (samt regional grupp för 

VOC)presenterade enkätsvar från personal på Torsbergsgymnasiet. Frågeställning: Vad är bra med 

Torsbergsgymnasiet. Elevers åsikter i frågan kommer att tas fram. Efter det ska man försöka hitta 

gemensamma nämnare att använda i marknadsföringen. 

§4 

Samtal utifrån programelevrådet från 26 februari 2013. Elevernas åsikter och tankar om varför man 

söker till Vård och omsorgsprogrammet samt åsikter om APL diskuterades. 



§5 

Arbetsgivarna gav korta rapporter: 

Hedens omvårdnadscenter med 56 platser på 6 enheter: Fördelningen av anställda är 80% män och 

20% kvinnor. Åldersgräns på 18 år för APL. Arbetssökandes personlighet är viktig. Magnus uppmanar 

elever att ställa mycket frågor. Det är utvecklande för personalen som måste tänka på varför dom gör 

på ett visst sätt. 

Landstinget: 700 undersköterskor totalt i länet. Troligen samma nivå framåt i tiden. Internationella 

riktlinjer att ta hänsyn till. Vårdhygien och trycksårsprevension är två viktiga områden som är 

kostnadskrävande för landstinget. Mycket viktigt att anställda är duktiga på det . 

Bollnäs Boende Kooperativ: Liten verksamhet med 10 platser. Har hela Sverige som 

upptagningsområde. Bemötande är A och O samt utbildning. Behöver fler kvinnor i sin verksamhet 

när det ska anställas nästa gång. 

Ovanåkers kommun: 400 anställda inom äldre - och handikappomsorgen. Kan behöva utöka. 75-80 

personer går i pension inom de närmaste åren. Ovanåker tar gärna emot Bollnäs elever om det 

behövs. 

Bollnäs kommun: Bollnäs behöver jättemycket personal, främst inom hemtjänsten. Pensionsavgångar 

är 25-30 personer per år. Viktigt med körkort för att kunna arbeta inom alla verksamheter.  

§7 

Kommunal beskriver fördelarna med att vara medlem i facket. Det skapar trygghet. Stöd i 

arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor, löner, om något inträffar som man inte har kunskap om m.m. 

Arbetsgivare och Kommunal samarbetar. 

§9  

Sökbilden inför hösten. 21 första hands sökande i dagsläget.  16 är behöriga för närvarande. 

Rådet avslutas med att ”elever som går Vårdutbildning har valt rätt” utifrån arbetsmarknaden. 
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Protokoll:       Elisabet Järmens Wallin  Justerare:    Lars Nilsson 

 

 

 

 



 

 

 


