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Certifierat vård- och omsorgscollege i
nordöstra Skåne
Nu är det klart att Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorps
kommuner har blivit certifierade som lokalt Vård- och omsorgscollege i
nordöstra Skåne. Det innebär att kommunerna ingår i en certifierad
samverkan för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Deltagande parter i samarbetet
Tillsammans är Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorps
kommuner certifierat lokalt Vård och omsorgscollege (VO-College) under
tiden 2017-06-07 – 2021-06-30. Till nordöstra Skånes lokala VO-college är
även Region Skånes förvaltning Skånevård Kryh knutet. De privata vårdgivare
som deltar är Vinslövshemmet, Vittsjö Sjukhem, Backebo Vård och Omsorg
AB samt Solglimman Vård AB. Medverkar gör även Arbetsförmedlingen och
Kommunal.
- Med tanke på framtidens ökade behov av personal inom vård och omsorg,
känns det fantastiskt roligt att samtliga deltagande aktörer samlas kring
denna viktiga fråga, för att arbeta med att försöka trygga framtida
kompetensförsörjning och synliggöra yrket, säger Annika Andersson som är
ordförande i nordöstra Skånes lokala VO-college.

Fortsatt arbete
Arbetet inom nordöstra Skånes lokala VO-College fortsätter efter
certifieringen. I den inlämnade ansökan, som ligger till grund för
certifieringen, finns ett antal gemensamma mål. Ett av dem är att nordöstra
Skånes lokala VO-College ska ha en tydlig hälsoprofil. Dessutom ligger stort
fokus på att antalet elever som börjar på omvårdnadsprogrammet ska öka
samt att ge redan anställda medarbetare goda möjligheter till
kompetensutveckling. Vid skolstart kommer det även att arrangeras en
ceremoni för att fira certifieringen.

- Nu är nordöstra Skåne ett certifierat lokalt VO-College och samverkan är
redan väl inarbetad parterna emellan. De arbetar som om de varit ett college
under en längre tid. Nationellt ser vi ingen risk i att de tappar fart i sitt arbete
nu när ansökan är klar. Strukturen och viljan att göra någonting riktigt bra
finns där, säger Ann Gripenlöf som är certifierare för nationellt VO-College.

Mer om Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en organisation för samarbete
mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation inom vård och omsorg
samt funktionsnedsättningsområdet. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet
och status på arbete och utbildning och är idag en förutsättning för att möta
framtida utmaningar som finns inom äldre- och
funktionsnedsättningsområdet.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor
för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och
med ambition att utvecklas.

Kontaktpersoner
Hanna Gardell
Presskontakt
Kommunikationschef
Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun
hanna.gardell@hassleholm.se
0709-81 83 48
Emma Ragnarsson
Presskontakt
Kommunikationsstrateg
Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
emma.ragnarsson@hassleholm.se
0451-26 84 48

