Prioriterade aktiviteter VO-C 2019.
Med anledning av Region Jämtland Härjedalen beslut kring förvaltning av vissa ekonomiska medel
inom regional utveckling gäller följande rutin för Vård- och omsorgscollege. Regionala styrgruppen
VO-C skall till regionens samverkansråd inlämna ansökan om tillgång till medel för planerade
aktiviteter inom ramen för VO-C uppdraget. Rådet och regionala utevcklingsnämnden beslutar
därefter om medel kan upplåtas för ansökta prioriteringar.
Planerad aktivitetsplan 2019.


7 april 2019: Samarrangemang VO-C och Arbetsförmedling ”Upplevelseverkstäder”
Aktiviteten består av att arbetsgivarna genom VO-C erbjuder arbetslösa/arbetssökande
(riktat till ungdomar) praktiska prova på moment inom vård- och omsorgsyrken.
Syfte: Att väcka intresse för yrket och utbildningar. Under samma aktivitet får individerna
därutöver möjlighet träffa arbetsgivare, fackförbund, studievägledare och
utbildningsanordnare i anknytande mässmiljö.
Beräknad kostnad: 30 000 kr



16 april: Regional ordförande VO-C deltar vid nationell sammankomst VO-C.
Aktiviteten syftar till att inhämta kunskap från övriga regioner och samtidigt kunna påverka
det nationella innehållet för vård- och omsorgscollege processarbete.
Beräknad kostnad: 10 000 kr



Oktober 2019 (vecka 42) Genomförande av ”Undersköterskans dag” VO-C.
Aktiviteten syftar till att erbjuda baspersonal inom vård- och omsorg i hela regionen en
kompetenshöjande kvalitativ utbildningsdag 1 tillfälle/år. Vid samma tillfälle utdelas diplom
och utmärkelse till ”Årets handledare” inom Vård- och omsorg Jämtland Härjedalen.
Beräknad kostnad: 100 000 kr



Hösten 2019: Pilotutbildning i handledarutbildning till utbildare steg 3 (2-4 personer). Och
för utbildning till steg 3 handledare i länet (10-15 personer).
Aktiviteten riktar sig i senare delen till både kommunal och HSL driven verksamhet och
innebär att tidigare handledarutbildade undersköterskor i steg 1 och 2 inom vård- och
omsorgscolleges struktur, via sin arbetsgivare/chef under 5 dagar utbildas till en
”Huvudhandledarfunktion” steg 3 mot intyg. Utbildningen innehåller och ger kompetens
inom språk, kultur, miljö, pedagogik, mötesmetoder, grupprocesser, samtalsmetodik och
svåra samtal, normer, värderingar etc.
Syftet är att handleda övriga handledare i verksamheterna, tillföra omvärldsbevakning och
informationsansvar i den egna organisationen, avlasta chef/arbetsledare, tillföra ny och
uppdaterad kompetens till organisationen och inom arbetsplatser och praktikplatser, utifrån

aktuella förutsättningar för anställda, nyanställda, vikarier och studerande, brukare och
anhöriga.
Beräknad kostnad: 100 000 kr


November 2019: Kostnad för resa och uppehälle samt konferensavgifter för ”Årets
handledare” och Regional ordförande, i samband med årlig rikskonferens VO-C.
Aktiviteten består av deltagande i konferens.
Syfte är att erhålla kunskap och kompetenshöjande insatser utifrån nationellt perspektiv samt
dela erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.
Beräknad kostnad: 25 000 kr

Total kostnad: 265 000 kr

Reg samordnare VO-C
Janne Persson.

