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Yrkesresan – kvalitet i varje möte

- Strukturerat arbetssätt för introduktion 

och kompetensutveckling inom 

socialtjänsten

- Paketerar och förmedlar bästa 

tillgängliga kunskap

- Lärande genom digitala verktyg och 

fysiska kurstillfällen



Yrkesresan

• Projektägare, övergripande 

samordning
SKR

Kommuner

RSS

Adda

Social-

styrelsen

• Finansiera och utbilda

RSS regionalt uppdrag

• Samordna och planera regionalt

RSS nationellt uppdrag

• Projektägare enskild yrkesresa

• Kunskaps-

underlag

• Lärplattformen



Yrkesresan - fem yrkesresor 
beslutade

Verksamhetsområde Målgrupp Ansvarig RSS

1 Yrkesresan Barn och unga Myndighetsutövning Göteborgsregionen 

2 Funktionshinderområdet Myndighetsutövning och/eller 

utförare

RSS Västernorrland 

(förstudie)

3 Äldreomsorgen Utförare ?

4 Missbruk och beroende Myndighetsutövning RSS Jönköpings län 

(förstudie)

5



Enkät till kommuner våren 2021

− Inom vilka

verksamhetsområden ser ni

störst behov av 

kompetensutveckling i din 

kommun?



Process för yrkesresorna 

Förstudie Planering
Förvaltning  

Utveckling
LanseringProduktion

Beslut 

nationell 

styrgrupp



Partnerskapets roll i Yrkesresan

• stöd för att genomföra förstudier av nya områden för Yrkesresor 

 vara garant för ett långvarigt och hållbart samarbete för att aktörer 
som medverkar bidrar vid behov i utvecklingsarbetet samt i 
kvalitetssäkring 

 arena för dialog och samverkan kring pågående utveckling och 
förvaltning



Stöd för genomförandet
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Förstudie inför beslut om 
yrkesresa

• Rapportmall
• Process för genomförande

• Underlätta genomförandet av förstudier

• Skapa förutsättningar för enhetliga 
beslutsunderlag
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Yrkesresans koncept

• En definition och beskrivning av vad Yrkesresan är

• Fastslagen av den nationella styrgruppen 

• Gemensamma för alla fem yrkesresor

• Genom att konceptet följs skapas en helhet, trots att utformning och 

tonvikt kan variera



Konceptets åtta delar

Syfte

Inventering 

och urval

Tema

Paketering

Uppföljning Grafik

Kärnvärden
Kunskaps-

mål

• De tre första beskriver varför 
och ambitionen

• De tre därefter beskriver hur 
framtagandet ska ske 

• Därefter vikten av att följa upp

• Slutligen hur det ska se ut



Information och kontakt

− Samarbetsrum: löpande information om arbetet med Yrkesresan -

öppet för alla intresserade

− Vill du få en inbjudan? Kontakta info@skr.se

− yrkesresan@skr.se

− johanna.maxson@skr.se
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