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VISION 

Tillsammans skapar vi möjligheter att anställa grundutbildad personal i alla verksamheter inom stöd, vård och omsorg i 
Västerbotten. 

Varje arbetsgivare tillvaratar den kompetens som finns och möjliggör vägar vidare inom yrket med nya befattningar och 
tydliga yrkesroller

Tillsammans garanterar vi att utbildningen är kvalitetssäkrad och attraktiv för framtidens medarbetare inom vård och 
omsorg, både ungdomar och vuxna, i Västerbotten . 

Regional styrgrupp 

tre lokala styrgrupper

Kompetensförsörjning

Ökad andel utbildade 

Regional digital praktiksamordning

Språkombudsutbildning i hela 
länet

Attraktivitet och status –
yrke och utbildning

Snabbare vägar till 
tillsvidareanställning

Synliga karriärvägar

Regional processledare 

Kvalitetssäkrad utbildning

Kvalitetssäkrad handledning

Samsyn gällande arbetssätt och 
metoder

Fler aktörer ansluter sig till VOC

Utvecklingsarbete

Digitaliserad 
praktiksamordning i hela 

länet VOC

Validering i Västerbotten



Förutom dessa 
har elever varit 
ute i kommuner 

som inte 
använder 

praktikplatsen.se 
på APL



VALIDERING I VÅRD OCH 
OMSORGSCOLLEGE

• Nationella riktlinjer för validering
• Förutsättningar: utbildade lärare, utbildade handledare

• Roller och ansvarsfördelning: Studie- och yrkesvägledare, 
yrkeslärare, valideringshandledare, validand. 

• Validering alltid i förhållande till mål i nationella 
gymnasiekurser inom vård och omsorg

• Slutresultatet blir ett intyg eller ett betyg



VOC 
Valideringsprocess



VARFÖR BEHÖVS VALIDERING 
INOM VÅRD OCH OMSORG

Kvalitetssäkrad vård och omsorg

Det finns många anställda som saknar grundutbildning, särskilt i 
kommunernas verksamheter

Reglering av yrket undersköterska införs 1 juli 2023

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten med utbildad undersköterska 
införs 1 juli 2023



VALIDERING I HELA 
VÄSTERBOTTEN

• Alla kommuner i Västerbotten kommer att behöva 
förhålla sig till de nya regleringarna från 1 januari 2023

• En mindre kommun kan ha svårt att själv tillhandahålla 
validering och kompletterande utbildning

• Vi behöver hjälpas åt att lösa detta


