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RESURSGRUPPS-ACT

NATIONELLT RÅD FÖR

VARFÖR ETT NATIONELLT RÅD?

Behovet av en samlad kompetens och samordning 
av kunskaperna inom Resursgrupps-ACT och liknande 
modeller är stort.

Liknande modeller är t ex ACT och FACT. 

SYFTET MED RÅDET

• Syftet med det nationella rådet är att det ska 
utgöra ett nationellt organ vars arbete ska inriktas 

på att utveckla arbetet med Resursgrupps-ACT och 
liknande modeller.

• Rådet ska främja kunskapsuppbyggnad, 

metodutveckling, stödja forskning samt aktivt 
arbeta med ett nationellt kommunikations- och 
kunskapsutbyte inom området.

MÅLEN FÖR RÅDET ÄR

• Att verka för och inspirera till spridning av 
information om R-ACT.

• Att stödja verksamheter som är intresserade av att 
utveckla och införa R-ACT eller liknande modeller.

• Att alltid ta hänsyn till, samt arbeta för, ett 
brukarperspektiv.

• Att självständigt ta initiativ till aktiviteter för att 
främja en positiv utveckling inom området.

• Att arbeta för att man ska kunna få samma 
utbildning i R-ACT var man än befinner sig i landet. 
Lärandemålen ska vara de samma överallt.



2018-03-20

2

RÅDETS VERKSAMHET

Det nationella rådet ska arbeta för

• Informationsutbyte och kvalitetsutveckling 

• Att formulera ramar och kvalitetskriterier för 
nationella utbildningar

• Strukturer för implementering med höga 

kvalitetskrav vid in- och genomförande av 
modellen

• Ett certifieringsförfarande i syfte att säkerställa 
kvalitet i de insatser som genomförs inom RACT

ARBETET DRIVS GENOM 
ARBETSGRUPPER

2018 är följande arbetsgrupper igång eller håller på 
att startas upp:

- En utbildningsgrupp, som t ex tagit fram nationella 
lärandemål.

- En grupp för metodhandledning. Hur säkerställer 
man kvaliteten i metodhandledningen i hela riket?

- En grupp som arbetar med stöd och 
implementering när regioner/socialtjänster m fl
önskar detta.

- En grupp som arbetar med peer support.

- En grupp som skriver en manual speciellt för läkare.

- En grupp som ska arbeta med definitioner.

RÅDETS STYRELSE

Rådets styrelse består av en 
ordförande, en vice ordförande, samt 
minst tre ledamöter. Ordförandena väljs 
på två år, övriga ledamöter på ett år i 
taget.

Idag har vi en interimistisk styrelse, i mars 
2018, på årsmötet, väljs ordinarie 
styrelse.

STYRELSEN HAR TILL IDAG TAGIT FRAM

• Det nationella rådets stadgar.

• En introduktionsskrift om det nationella rådet.

• Nationella lärandemål.

• En enkät att skicka ut brett, så att vi når syftet att 
vara ett nationellt råd.
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MEDLEMSKAP I RÅDET

Samtliga enskilda personer som 

så önskar, är välkomna som 
medlemmar i rådet. 
Medlemskapet är gratis nu när 

vi startar upp arbetet.


