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Nomineringar pågår till LPO, NPO, chefsmöte denna vecka.
Yrkesresa; Det finns en stor efterfrågan från kommunerna runt om i landet om stöd i arbetet för en
kunskapsbaserad introduktion och för stöd till a. Behoven av att överbrygga glappet mellan utbildning och
yrkesliv är gemensamma över hela Sverige. Idag löser kommuner detta på olika sätt och med olika kvalitet. SKR
har uppfattat ett stort intresse från många kommuner om att få tillgång till en nationell tillämpning av det
introduktions- och kompetensprogram som heter Yrkesresan. SKR har i samarbete med Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR), RSS och Socialstyrelsen, på uppdrag från SKR:s socialchefsnätverk, under 2019
genomfört två utredningar om möjligheten till en sådan nationell tillämpning. Yrkesresan som är framtaget av
GR är ett webbaserat program för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens
myndighetsutövning för barn och unga. Formen och innehållet i Yrkesresan har uppskattats av de som deltagit i
utbildningarna och de 36 kommuner som i dag använder Yrkesresan. Resultatet av de två utredningarna visar
att det går att utveckla en modell för samverkan mellan alla kommuner om den befintliga Yrkesresan för
myndighetsutövning barn och unga. Den går att gör till en nationell yrkesresa och bedömningen är att det är
möjligt att utveckla nya yrkesresor som socialtjänsten har behov av. Den modell och struktur som GR har tagit
fram för myndighetsövning barn och unga är sannolikt gångbar för andra yrkesresor och bör kunna passa
många kommuner.
Kunskapsguiden, Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från
Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och
sjukvården bästa tillgängliga kunskap, stöd och vägledning för dig och din verksamhet.
Nu har Socialstyrelsen lanserat en ny version av kunskapsguiden.se för att erbjuda en ännu bättre tjänst för dig
som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
Kunskapsguiden har fått ny design och struktur för att göra det enklare att navigera och hitta det man är
intresserad av. Nya Kunskapsguiden skapar också bättre förutsättningar för att utöka innehållet utifrån
målgruppernas behov. Webbplatsen är öppen för alla och fortsätter att samla bästa tillgängliga kunskap från
Socialstyrelsen, samt andra myndigheter och relevanta aktörer.
Innehållet är uppbyggt kring "Områden och teman”
Innehållet ska också i fortsättningen vara uppbyggt kring ”Områden och teman”. Där har vi bland annat utökat
med två nya områden:










Arbetsmetoder och perspektiv (nytt)
Barn och unga
Ekonomiskt bistånd
Funktionshinder
Psykisk ohälsa
Missbruk och beroende
Verksamhetsutveckling (nytt)
Våld och förtryck
Äldre

Inom varje område finns teman med information om olika ämnen och kunskapsstöd som publikationer, filmer,
webbutbildningar och poddar. Här finns flera nya och omarbetade teman, till exempel: Fallolyckor, Delaktighet,
Handläggning och dokumentation med barnet i centrum, Mat och näring för äldre personer.
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