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Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Syftet med dagens möte

• Informera er om processen för att 
fördela ansvar för att ta fram 
förstudier/producera yrkesresor för de 
områden som nu är beslutade.

• Ge er möjlighet att ställa frågor 



Agenda
− Inledning

− Kort om syfte med förstudierna

− Erbjudande till RSS:er att anmäla intresse att ta på sig ett nationellt ansvar
• Krav/kriterier
• Rapportmall/stödmaterial
• Tidplan för att anmäla intresse

- Frågor
- Nästa steg
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Beslut om kommande Yrkesresor

Den nationella styrgruppen för Yrkesresan har torsdag 22 april 2021 fattat beslut om att inleda 
arbetet med att initiera förstudier för yrkesresor inom följande områden:

− LSS – myndighet och utförarverksamhet. Denna förstudie ska belysa om det är 
möjligt/lämpligt att genomföra en eller två yrkesresor, dvs en för respektive område myndighet 
och utförare

− Äldreomsorg utförarverksamhet

− Missbruk myndighetsutövning

För de båda första punkterna ovan ska den RSS som ska genomföra förstudierna ta sin utgångspunkt i den förstudie som 

genomförts under våren 2021 av Göteborgsregionen. 

För punkt 1 och 3 kan det också ingå att se över koppling/frågeställningar/delmängder som rör socialpsykiatri där så är 

relevant. 



Syfte med förstudier
Innan styrgruppen fattar beslut om att påbörja produktion av en enskild 
yrkesresa ska det genom en förstudie säkerställas att det finns 
förutsättningar för att utveckla en resa inom verksamhetsområdet. 

Syftet är att ge ett beslutsunderlag inför beslut om utveckling av en yrkesresa
genom att: 
− Beskriva behoven av strukturerad introduktion och kompetensutveckling 
− Beskriva förutsättningarna för utveckling av en yrkesresa [för yrkeskategori/ 

inom område] inom socialtjänsten



Förstudier - kortversionen

− Kartlägga målgrupp
− Kartlägga behov
− Inventera befintliga kompetenssatsningar inom området
− Inventera kvalitetssäkrade och relevanta kunskapsunderlag 
−Genomförs av en RSS i samverkan med SKR, Socialstyrelsen 

och/eller andra relevanta myndigheter
−Utformas enligt rapportmall för enhetliga förstudier



Kriterier för att göra en förstudie/
producera en yrkesresa

−RSS:en redovisar orsakerna till att 
man vill ta sig an 
förstudien/Yrkesresan.

−RSS:en har möjlighet att genomföra 
förstudieuppdraget inom 4-5 
månader. 

−RSS:en har för avsikt att även ta 
det nationella ansvaret att 
producera, drifta, utveckla och 
förvalta den kommande Yrkesresan 
för det aktuella området.

−RSS:en har generell 
kompetens för att ansvara för 
en förstudie och produktion av 
en yrkesresa (redovisas 
genom exempel/beskrivning)

−RSS:en har specifik 
kompetens inom det aktuella 
området för yrkesresan. 
(redovisas genom 
exempel/beskrivning)



Utgångpunkt – ”samma RSS fortsätter”

Den RSS som utses för att genomföra en förstudie presumeras 
vilja/kunna producera den aktuella yrkesresan. Undantag från denna 
presumtion kan vara:
−RSS:en bedömer (under arbetet med förstudien) att man inte har 

möjlighet att ta ett nationellt ansvar för producera den aktuella 
yrkesresan.

− Styrgruppen bedömer efter genomförd förstudie att RSS:en av olika 
skäl inte är lämplig att producera yrkesresan.



Stöd för att anmäla 
intresse

− Instruktion och mall kommer att 
skickas ut 

− Tidplan (kommer strax)

−Hör av er med era frågor till 
anna.lilja.qvarlander@skr.se

- Rapportmall 
Innehåller förslag på avsnittsrubriker och stöd för att 
ta fram för relevant. 

- Stödmaterial för arbetsprocessen. 
Innehåller tips och råd om hur man kan gå tillväga för 
att genomföra en förstudie.

OBS: Workshop för förankring av dessa 10/5. Info 
finns på Projektarbetsplatsen!

Stöd för att genomföra 
en förstudie



Ett stödmaterial för arbetsprocessen och en 
Wordmall för resultaten

Ett stödmaterial för arbetsprocessen (denna 
PPT) med att ta fram förstudie 

En rapportmall i Word för presentation av 
resultatet från förstudien

Tips och råd om hur man kan gå tillväga för att 
genomföra en förstudie.

I stödmaterialet föreslås arbetet delas upp i fyra 
steg: 

I. Förbereda arbetet

II. Samla in information

III. Analysera och komplettera information

IV. Skriva rapport och förankra resultat

Innehåller förslag på avsnittsrubriker och stöd för 
att ta fram för relevant. Stödet är indelat i:

 vägledande frågor som beskriver vad varje 
avsnitt syftar till att besvara

 förslag på innehåll under 

respektive rubrik

 förslag på källor och metoder 
för informationsinsamling

 förslag på sammanställning och 
presentation av resultat



Styrgruppen 1/6
Beslut om uppdrag förstudie 2 till någon RSS

Extra partnerskapsmöte om stöd för förstudier 10/5

RSS nätverksmöte 26/5

Dialog om nationellt uppdrag 6/5

Utskick av instruktion och mall 7/5

Sista dag att anmäla intresse 25/5

Stöd för förstudier: rapportmall och stödmaterial 
med instruktioner med mer klar 18/5 

Utsedd RSS har möjlighet att ansöka hos S-KiS
om resurser för att genomföra förstudien

Förstudien förväntas vara klar på 4-5 månader



Vilka frågor har du till oss?



Tack för idag!

anna.lilja,qvarlander@skr.se
yrkesresan@skr.se
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