
 

LOKE COACHUTBILDNING 

– COACHA SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHETER I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 

Intresset för systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänsten har fått större utrymme i diskussioner 
om hur socialtjänstens arbete kan utvecklas. Både Socialstyrelsen och SKL arbetar aktivt för att föra ut tankar 
och idéer om hur man praktisk kan gå till väga om man vill arbeta med systematisk uppföljning och utvärdering. 
LOKE (Lokal evidens) är en modell för hur man kan arbeta med systematisk uppföljning och utvärdering. Det 
som är karaktäristiskt för LOKE-modellen är att den utgår från den specifika verksamheten och dess syfte. Den 
har ett tydligt nerifrån-och-upp-perspektiv. Det är verksamheten och dess medarbetare som skapar den 
systematisk uppföljning utifrån det egna behovet av kunskap och lärande om sin målgrupp och hur väl 
insatserna leder till det tänkta resultatet. 

 

 

SYFTE MED UTBILDNINGEN 

Efter coachutbildningen ska deltagarna 
självständigt kunna leda ett verksamhetsnära 
LOKE-arbete i kommun och eller regional nivå. 
 

MÅLGRUPP FÖR UTBILDNINGEN: 

Utvecklingsledare eller annan personal med ett 
bredare utvecklingsansvar än sin egen 
arbetsgrupp. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR: 

 Att deltagare har en eller flera 
verksamheter där man avser att starta 
upp ett LOKE-arbete under utbildningens 
gång. 

 Att deltagare har möjlighet att kunna 
coacha nya och fler verksamheter. 

 

 

 

VAD FÅR COACHERNA MED SIG? 

 Kunskap om det sammanhang som LOKE-modellen verkar i. 

 Kunskap om LOKE-modellens delar som att ta fram verksamhets- och processbeskrivning, konstruera 
datainsamlingsinstrument, tillämpa befintliga datainsamlingsinstrument, sammanställa och bearbeta 
data, analysera och återkoppla till verksamheter. 

 Kunskap om ett processrelaterat uppföljningsarbete. 

 Kunskap om implementering. 

 Inspiration till att arbeta med lokal, systematisk uppföljning. 

 Kunskap om systematisk uppföljning på verksamhetsnivå kopplat till organisationens ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
 

VAD KAN EN COACH GÖRA EFTER UTBILDNINGEN? 

 Informera och inspirera till systematisk uppföljning utifrån LOKE-modellen. 

 Utbilda och coacha i systematisk uppföljning enligt LOKE-modellen.  

 Ge stöd vid analys och återkoppling till verksamheter med LOKE-arbete. 
 

 



 

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR COACHUTBILDNINGEN 

 

TRÄFF 1 14-15 FEBRUARI 2018 

PLATS: NORRKÖPING 

DAG 1 

 Presentation och förväntningar samt 

beskrivning av verksamheter som ska 

coachas 

 Sammanhangsbeskrivning 

 LOKE-modellen en översikt av modellens 

delar 

 

 

DAG 2 

 Uppföljning dag 1 

 Fördjupning i LOKE-modellen 

- verksamhetsbeskrivning 

- processbeskrivning 

 Introduktion till hemuppgift att göra en 

verksamhetsbeskrivning och 

processbeskrivning till nästa tillfälle. 

 

TRÄFF 2 11-12 APRIL 2018 

PLATS: NORRKÖPING ELLER STOCKHOLM 

DAG 3 

 Processbeskrivning avstämning av 

hemuppgift 

 Datainsamling 

 

DAG 4 

 Datainsamling forts 

 Hemuppgift 

- Hur ska din verksamhet mäta? 

 

TRÄFF 3 16 MAJ 2018 

PLATS: NORRKÖPING ELLER STOCKHOLM 

DAG 5 

 Avstämning datainsamling 

 Analys - återkoppling – lärande 

 

UTBILDARE: 

 

Linda Burén, Umeå kommun 

Anders Dahlén, Vetlanda kommun 

Per Sandén, Region Örebro län 

Kickie Söderberg, Norrköpings kommun 

Daniel Örnberg, Region Västerbotten 

 

 

 

INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR 

 

Anmälningslänk: 

https://goo.gl/forms/vKbqXeMpoitLQbNr1 

 

Vid frågor om anmälningen kontakta 

daniel.ornberg@regionvasterbotten.se 

 

Kostnad: Kursavgiften är 1 650 kr. 

Deltagare betalar själv resa, boende och mat.

 

https://goo.gl/forms/vKbqXeMpoitLQbNr1

