
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lokalt Lokalt Lokalt Lokalt     
Vård och Omsorgscollege 
Jämtlands Gymnasium o Jämtlands Vux  

i samverkan med arbetslivet i  
Berg-Bräcke-Krokom-Ragunda-Östersund 

Vi ses på Undersköterskans Dag  

21 maj 2015 

Välkommen till Östersund! 

Vi bjuder in till den årligen återkommande 

UNDERSKÖTERSKANS DAG  

 

Det är vi som bjuder in till 
Undersköterskans dag:  

 

Jämtlands Gymnasium –Jämtlands Vux – Kommunal Mellersta Norrland 
Bergs kommun –Bräcke kommun –Krokoms kommun  

Ragunda kommun –Östersunds kommun –Region Jämtland Härjedalen 
 

 

VAD ÄR VÅRD- O OMSORGSCOLLEGE? 
- Samarbete om vård- & omsorgsutbildning 

inom gymnasiet och vuxenutbildningen 
- Kompetensutveckling av redan anställda 

 

Vård- och omsorgscollege syftar till att förnya och 
förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet.  
Satsningen innebär också kompetensutvecklings för 
redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. 

 
 

Gör det omöjliga möjligt                  
Mikael Andersson inspirerar  
med sin drivkraft att ta sig  
fram i livet. Han berättar  
om mod, normalitet,  
motivation och resurser.  
 
 

Workshops – viktigt i våra verksamheter 
- Teknik och service, Östersund 
- Proj. Södermanmodellen, relationsinriktat arb.sätt, Berg 
- Hjärnkoll  - LSS, Östersund 
- SÄBO, Östersund - Kommunal 
- Hemtjänst, Östersund - Dagens utbildning 
 

Äldres psykiska hälsa 
Håkan Lindholm om  
äldres psykiska hälsa. 
 
 
 
 
 
Palliativ vård för alla 
Bättre vård i 
livets slutskede. 

 
 
Handledning  
Aktuell information om handledarutbildning  
och vård- och omsorgscollege. 
 

 

 
 Vi är stolta att bjuda in till undersköterskans dag  
 våren 2015 inom vård- och omsorgscollege. 
 Kom – möts – samverka - lär av varandra. 
 Välkommen! 
 
Anders Åreng 
 
 
 
 
 
 
Plats: MIUN, Mittuniversitetet Östersund,  

Kunskapens Väg 8  
Sal: F214 

  

Tid:     torsdag 21 maj klockan 09.00-16.30 
Registrering och fika klockan 08.15-08.55 

 

Fika och lunch:  Du bjuds på fika och lunch under dagen 
 Ange eventuell specialkost i anmälan 
 

Anmälan: Anmäl via din chef till Kurs och konferens på: 
            http://regionjamtland.se/kurs-konferens/underskoterskans-dag/ 
 Senast fredagen den 8/5 
  

Begränsat antal platser! 
    

 H H H Hjärtligt välkommen!järtligt välkommen!järtligt välkommen!järtligt välkommen!    
 

 
Anders Åreng,  
är ordförande i  
lokala vård- och  
omsorgscollege  
och även chef för  
Vård och omsorg  
i Bräcke kommun.  

UNDERSKÖTERSKANS DAG 2015 UR INNEHÅLLET 

 
Mikael Andersson, 
uppskattad föreläsare som 
brukar kalla sig själv 
”armlös, benlös men inte 
hopplös”. 

Håkan Lindholm,       
Överläkare inom 
äldrepsykatrin  vid 
Östersunds sjukhus. 

                          
                          Ulla Näppä 
                         Lektor och forskare   
   Mittuniversitetet samt 
  Storsjögläntan
  
  


