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Bilaga 1
Förslag på process för revidering av kursämnen
För att kursämnenas aktualitet ska kunna upprätthållas, så att de därmed blir
hållbara över tid, ska de kunna revideras vid behov. Det kommer att vara möjligt
att skicka in förslag på revideringar av kursämnen via ett formulär på Socialstyrelsens webbplats. Inkomna förslag kommer att behandlas av Socialstyrelsen vid
två tillfällen under året, exempelvis en gång under våren och en gång under hösten. Innan revideringsförslaget skickas till Socialstyrelsen ska berörda målgrupper för kursämnet (specialitetsföreningar och andra aktörer som kan påverkas i
högre grad) ha getts möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Det ska framgå av
revideringsförslaget vilka målgrupper som har hörts och om de har bifallit förslaget eller om de har framfört synpunkter som inte är beaktade i förslaget. Socialstyrelsen kan även på eget initiativ utforma ett revideringsförslag och kommer
i sådana fall att kontakta berörda målgrupper för att fånga in synpunkter som
borde beaktas.
På följande sida beskrivs hur revideringsprocessen kan gå till när förslag på
revidering inkommer till Socialstyrelsen.
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Revideringsprocessen

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Revideringsförslag,
förankrat hos berörda
målgrupper, inkommer
till Socialstyrelsen via
formulär på webben.

Socialstyrelsen tar
ställning till inkomna
revideringsförslag två
gånger per år.

Återkoppling från
Socialstyrelsen till den
aktör som inkommit
med revideringsförslaget.

Kursämnet uppdateras
på Socialstyrelsens
webbsida.

Steg 1

Det kommer att vara möjligt att när som helst under året skicka in förslag
på revidering av ett kursämne till Socialstyrelsen genom ett formulär på
Socialstyrelsens webbsida. Endast förslag på revidering som innehåller
färdigbearbetade formuleringar och som är redo för kvalitetsgranskning
samt förslag som inkommit via fullständigt ifyllt formulär kommer att beaktas av Socialstyrelsen. Kursämnena ska endast revideras när ett behov
av revidering identifierats. I samtliga inskickade förslag på revidering ska
det framgå att samverkan har skett med berörda målgrupper. I formuläret ska det tydligt framgå vilka uppgifter som krävs för att skicka in ett
förslag på revidering.
Information om de metoder som använts vid utvecklingen av kursämnena samt de pedagogiska antaganden och principer som ligger
bakom utformningen av kursämnena, kommer att finnas publicerade
på webbsidan som ett stöd för vidare utveckling av olika utbildningsinsatser.

Steg 2

Två gånger per år, exempelvis en gång på våren och en gång på hösten, kommer Socialstyrelsen att beakta de revideringsförslag som har
inkommit till Socialstyrelsen. Information om när Socialstyrelsen reviderar
kommer att finnas på webben.
Inkomna revideringsförslag kommer att kvalitetsgranskas av en utredare,
en medicinsk sakkunnig och en pedagog på Socialstyrelsen. Därefter
kommer det undersökas huruvida föreslagen revidering får konsekvenser
för andra kursämnen, till exempel om det kursämnet som är aktuellt för
revidering har beröringspunkter med andra kursämnen som i så fall
också måste revideras.

Steg 3

Socialstyrelsen återkopplar till den som skickat in förslaget för revidering
och meddelar vad som kommer att ske med revideringsförslaget.

Steg 4

Går revideringsförslaget igenom Socialstyrelsens kvalitetsgranskning
uppdateras kursämnet på webbsidan.

