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Stödstrukturen Dala Valideringscentrum (DVC) 
- en kort tillbakablick

2014 Stödstrukturen DVC startar upp i projektform.

2017 Stödstrukturen blir en fast verksamhet.

2018 Dalarnas Valideringsnätverk bildas.

2019 Stödstrukturen läggs ned i juli.

2020 Projektet Kompetensförsörjning 2.0 startas upp med stora ambitioner!

2020 En pandemi bröt ut som omkullkastade allt…
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Så dök en ny möjlighet upp!
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Valideringslyft Regional 

dialoggrupp om 

validering

Omstart Dalarnas 

Valideringsnätverk

Ta vara på DVC:s

goda resultat 

Få en riktning på 

vårt fortsatta 

arbete



Omstart av Dalarnas Valideringsnätverk

• Förstärkt regionalt uppdrag med tydligare syfte

• Större samverkan mellan nätverksmedlemmar 

• Nätverksmöten 

• Dialoggruppsmöten

• Större samverkan mellan nätverksmedlemmar och 
dialoggruppsmedlemmar
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Regional dialoggrupp om validering i 
Dalarna 
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Bildkälla: Region Dalarna

Representanter från hela Dalarna

Frivillighet 

Kontinuerliga dialogmöten

Tydligt syfte



Innehåll dialoggruppsmöten

1. Valideringslyft

2. Lärande exempel

3. Inspirationspass 

4. Grupparbeten

5. Fortsatt arbete
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(Ur Samverkan kring validering på regional nivå, 

Valideringsdelegationen 2015-2019)

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Val

idering1/Stod-och-verktyg/Valideringskartan/

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter

/2021/Rapport-Lage-och-utveckling-av-

validering-nationellt-och-regionalt/

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Stod-och-verktyg/Valideringskartan/
https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2021/Rapport-Lage-och-


Exempel på synkronisering

2021-08-27 7

Syfte: Kartlägga tillgängligheten till digital information om                                                                   

validering  i Dalarna.

Metod: Digital enkät

Målgrupp: Verksamheter i den regionala dialoggruppen. 

Urval av frågeområden:                                                                                                       

Finns digital information om validering?                                                                                     

Hur lättillgänglig är informationen?

För vilka målgrupper är informationen?                                                                                                            

Vad innehåller informationen?

Hur är informationen är utformad?

Målsättning: Förbättra tillgängligheten till digital information om validering  i Dalarna.
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”Enklare att 

hitta.”

Översättning 

på flera 

språk.”

” Egen fristående 

hemsida.”

”Tydliggöra 

ansvarsfördelning mellan 

olika valideringsaktörer.”

”Behövs 

mer 

information.”

”Tydligare 

process-

karta.”

”Det var bra att få upp 

ögonen för detta. Vi måste 

uppdatera och utveckla 

vår hemsida gällande 

validering.”



Hur jobbar Region Dalarna vidare?
Digital information om validering 
börjar ta sin form på: 
www.regiondalarna.se

Vi har lyft dialoggruppens önskemål 
till Valideringslyfts
kommunikationsansvariga.

Vi har ett bra underlag med resultat 
och analys att överlämna till 
politiken.

Stort tack Håkan & Annika                   
för er hjälp! 
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http://www.regiondalarna.se/
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Har du frågor, funderingar eller medskick till mig?

Hör gärna av dig till mig: karin.funcke@regiondalarna.se

Tack för mig!

mailto:karin.funcke@regiondalarna.se

