
SkillAid - personalen får utbildning 

från dag 1
Tid: Onsdagen 22 maj 14.30-15.00

Lokal: A6

– Mixed Zone för Välfärdsteknologiska TestLabs



Innovativa miljöer över gränser!
- 14 kommuner 
- 3 län/regioner 
- 1 kommunförbund,
- 16 deltagande företag
- Universitet
- Samverkan med ytterligare ett 30 -tal 
företag



Så arbetar vi med framgång
Verksamheterna efterfrågar och testar 
tekniska lösningar, i nära samarbete med 
leverantör och utvecklare. 

Dela med oss av erfarenheter, lärdomar och 
arbetssätt över lands-, läns- och 
kommungränser.

Ett lyckat sätt att lära, förbereda och 
utveckla tillsammans.



www.valtel.eu



SkillAid – utbildning på det sätt vi 

önskar i verksamheten



Varför digital utbildning
Organisationen: 

- Fysiska utbildningen och dess innehåll.

- Kvalitetssäkring.
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Medarbetaren: 

- Tid för inlärning och reflektion, i sitt tempo.

- Modernare arbetsmetoder.
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• Specialister inom den kommunala 
verksamheten utvecklade innehållet.
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• Specialister inom den kommunala 
verksamheten utvecklade innehållet.

• Efterfrågat material gav engagerade chefer och 
många ville delta.

• Testpersoner: 220 personer (40 ordinarie, 180 
vikarier)



















Efter 2 veckor

• Test, enkelt test där medarbetarna hade 
tillgång till utbildningsmaterialet.
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Utvärdering

(Max 6.0)



Utvärdering
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Framtiden
En fortsättning.

Upphandling.

Utveckling, 

årshjul med 
kompletterande/fördjupande utbildningar 
tex avvikelser, brandsäkerhet, 
dokumentation, rutiner m.m.





Välkomna till VälTels monter B04:58

Sylvia Mårtensson
Projekt- och utvecklingsledare 
Östersunds kommun

sylvia.martensson@ostersund.se




