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CERTIFIERAD SAMVERKAN 

Arbetsgivare, utbildare och facklig 
organisation  samverkar för kvalitet, 
likvärdighet och samsyn! 

Validering vård 
och omsorg



SAMVERKAN ÖVER HELA 
LANDET (NÄSTAN…)

22 regionala VO-College, mer än 200 
vuxenutbildningar och 163 
gymnasieskolor i samverkan

• Dalarna
• Fyrbodal
• Gävleborg
• Göteborgsregionen
• Halland
• Jämtland
• Jönköpings län
• Kalmar län
• Kronoberg
• Norrbotten 
• Stockholmsregionen

• Sjuhärad 
• Skaraborg 
• Skåne
• Sörmland
• Uppsala län
• Värmland
• Västerbotten 
• Västernorrland
• Västmanland
• Örebro län
• Östergötland



METOD- OCH KOMPETENSUTVECKLING 
I VALIDERING VÅRD OCH OMSORG

• Uppföljning och revidering samt vidareutveckling av det 

framtagna metodmaterialet för validering

• Erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma inom 

validering utifrån VO-College valideringsmodell 

(våren 2021 – våren 2022)

• Utveckling av en modul för valideringshandledare inom ramen 

för VO-College nationella handledarutbildning

• Tydliggörande och utveckling av Regionala VO-College roll som 

stödstruktur för validering i vård och omsorg

Validering vård 
och omsorg



RIKTLINJER INOM VALIDERING

• Riktlinjer för validering Vård- och omsorgscollege 2015 reviderade 
2018

• Riktlinjerna bidrar till att validering i Vård- och omsorgscollege 
sker på ett  likartat och kvalitetssäkrat sätt

• Metodmaterial 2019, ett erbjudande för certifierade inom VO-C 
även andra aktörer mot en ersättning

• Utgår från Skolverkets kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet

• Länk till valideringsmaterial på VO-College

Validering vård 
och omsorg

https://www.vo-college.se/validering


VALIDERINGSPROCESSEN OCH 
ROLLER



Utmynnar i en resultatöversikt
https://docs.google.com/document/d/1CZqVJ4AmKXO962pZcaeiuwuzRldpStpX/edit 

• Tydlig dokumentation
• Är inte upplåst till en aktör

Översiktlig kartläggning

https://docs.google.com/document/d/1CZqVJ4AmKXO962pZcaeiuwuzRldpStpX/edit


Förutsättningar? Ja el nej
Fördjupad
kartläggning

Utmynnar i vilka kurser som blir aktuella att validera
https://docs.google.com/document/d/1No9afCCU5dUW8XR98ckdZucExovqSJ8k/edit

 

• Resultatöversikt
• Flera kurser blir synliggjorda då materialet bidrar till att  visa vilka 

kurser som har samma innehåll
• Kompetenspåfyllnad
• Tydlig dokumentation
• Är inte upplåst till en yrkeslärare/aktör

Fördjupad kartläggning

https://docs.google.com/document/d/1No9afCCU5dUW8XR98ckdZucExovqSJ8k/edit


Förutsättningar? Ja el nej
Förutsättningar? Ja el nej

Förutsättningar? Ja el nej

Utgår från arbetsuppgifter ute i verksamheterna som sedan 
kopplats till kurser
https://docs.google.com/document/d/1OID89-ZqiA9mvH8StXa53frEk8tXiSJ5SefuL43VRd4/edit

Lathund 

https://docs.google.com/document/d/1a4atC6BuXBJUaqRC2MxAyiyO_HgmyKxA5xay6CT4-HE/edit 

• Resultatöversikt
• Alla kurser bedöms samtidigt
• Tydlig dokumentation
• Är inte upplåst till en Yrkeslärare/aktör

Praktisk bedömning

https://docs.google.com/document/d/1OID89-ZqiA9mvH8StXa53frEk8tXiSJ5SefuL43VRd4/edit
https://docs.google.com/document/d/1a4atC6BuXBJUaqRC2MxAyiyO_HgmyKxA5xay6CT4-HE/edit


Praktisk bedömning

Utgår från ämne, vilket gör att samma innehåll i kursernas 
kunskapsdelar inte upprepas

https://drive.google.com/drive/folders/1GsEi4SOBvZxjeHTC4ulWxj4l3rrOGfsK  

• Resultat översikt
• Behöver bara visa upp samma kunskap en gång
• Tydlig dokumentation
• Är inte upplåst till en Yrkeslärare/aktör

Teoretisk bedömning

https://drive.google.com/drive/folders/1GsEi4SOBvZxjeHTC4ulWxj4l3rrOGfsK


Praktisk bedömning

Betygsätts utifrån alla betygsnivåer för att skapa möjligheter i 
framtiden

• Resultat översikt
• Möjlighet att skapa högre meritpoäng i framtiden
• Tydlig dokumentation
• Är inte upplåst till en Yrkeslärare/aktör

Intyg/prövning



Med hjälp av metodmaterialet får validanden

• Flexibiliteten i vilken yrkeslärare/utbildningsanordnare som gör 
de olika stegen i processen

• Validanden behöver bara uppvisa samma färdighet och kunskap 
en gång oavsett hur många kurser det ingår i

• Betyg sätts utifrån alla betygsnivåer vilket ger fortsatta 
möjligheter för validanden till kompetensutveckling

• Resultatöversikten ger tydlighet i vad som är kvar för individen 
att komplettera för att bli färdigutbildad

• Förkortad utbildning och snabbare väg ut till arbetsmarknaden



VALIDERINGSPROCESSEN OCH ROLLER



VILL DU VETA MER? 

• Kontakta gärna någon i projektgruppen

• Frågor om metodmaterialet mm
• Ingrid von Sydow

ingrid.von.sydow@linkoping.se  

• Maria Dejevik
maria.dejevik@valideringvast.se 

• Övergripande frågor om projektet
• Carin Bergström, huvudprojektledare 

carin.bergstrom@vo-college.se 

• Länk till ESF-projekt på VO-College webb: 
https://www.vo-college.se/esf?section=home 

Validering vård 
och omsorg
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