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Utbildning till kursledare  

för Vägledarkurser enligt Delaktighetsmodellen  
  
Målgrupp och syfte   
Utbildningen riktar sig till personer som utsetts av sitt regionförbund/kommunalförbund till att 
bli kursledare för Vägledarutbildning. Deltagarna ska ha genomgått utbildning till Vägledare i 
Delaktighetsmodellen samt ha erfarenhet av arbete med delaktighet och inflytande för 
personer med någon form av funktionsnedsättning. Det kan vara i verksamheter eller boenden 
och med insatser inom LSS-området, äldreomsorg eller socialpsykiatri. För deltagare som inte 
är Vägledare skräddarsys kompletterande utbildning som genomförs parallellt med 
kursledarutbildningen (se särskild beskrivning).   
  
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att skaffa sig färdigheter och kunskaper 
för att själv kunna leda utbildningar av Vägledare i Delaktighetsmodellen samt stödja 
modellens implementering i verksamheterna.   
Kursledare rekommenderas att arbeta i par vid genomförande av sina Vägledarutbildningar.  
	  
 

Genomförande   
I utbildningen ligger fokus på rollen som kursledare och vad det innebär att genomföra en 
utbildning för Vägledare samt vara ett stöd vid implementering av Delaktighetsmodellen.  
Den teoretiska delen av utbildningen omfattar två utbildningsdagar. Under dessa dagar 
diskuteras hur Delaktighetsmodellen som idé och dess bärande grundpelare förmedlas i 
utbildningen av Vägledare samt hur Delaktighetsmodellen kan kopplas till ett evidensbaserat 
och salutogent synsätt. En mycket viktig del i utbildningen är att diskutera olika sätt att stödja 
Delaktighetsmodellens implementering i verksamheterna vid införande och användning samt 
vidmakthållande exempelvis genom att arrangera nätverk för Vägledarna i  
regionen/kommunerna. Vägledarkursernas innehåll, material och upplägg diskuteras liksom  
olika sätt att genomföra kurserna på. Kursledarnas roll före, under och efter 
Vägledarutbildningarna penetreras. Andra frågor som tas upp är t ex betydelsen av 
Brukarvägledare och samordnare samt de etiska dilemman som kan uppstå i arbetet med 
delaktighetsslingor. Deltagarnas egna erfarenheter som Vägledare tas till vara i 
diskussionerna.  
Efter utbildningsdagarna vidtar den praktiska planeringen av egna Vägledarkurser.   
Under genomförandet av dessa ges möjlighet till handledning/rådgivning via mailkontakt med 
Skånes utbildarteam. Efter första genomförda Vägledarkurs skriver kursledarna en rapport 
med faktauppgifter och sina reflektioner kring genomförande och resultat. De utvärderar då 
också kursledarutbildningen. Därefter erhåller kursdeltagarna ett intyg/diplom på genomförd 
kursledarutbildning.   
  



2  
  

 
 
 
Tid och plats   
Utbildningsdagarna hålls i Änglakonferens/Västerkyrkan, Vävaregatan 13, i Lund.  
Första utbildningsdagen är onsdagen den 11 april 2018, kl.13.00–17.00. Lunch och 
eftermiddagsfika ingår. Utbildningsdagen följs av en förberedande uppgift inför nästa 
dag. Andra utbildningsdagen är torsdagen den 12 april 2018, kl.08.30–16.00, med 
avbrott för lunch och eftermiddagsfika.  
Inför utbildningsstarten ska deltagarna senast den 5 april sända in en skriftlig 
inlämningsuppgift som utgår från erfarenheten som Vägledare.    
  
Detta ingår i utbildningen  
Utbildningen leds av oss som har utarbetat Delaktighetsmodellen och är ansvariga för de 
Vägledarkurser som FoU Välfärd respektive Skåneteamet genomfört sedan 
Delaktighetsmodellen etablerades i Skåne för ca 10 år sen.   
Ann-Christine Gullacksen (en av Delaktighetsmodellens grundare och även utvecklare) och 
RoseMarie Hejdedal (utbildare i Delaktighetsmodellen sedan 2010 och utvecklare).   
Vi har under fem års tid utbildat kursledare i de flesta regioner i Sverige. I Skåne har 
Vägledarutbildning genomförts sedan 2008, de inledande åren en gång per år, därefter två 
gånger årligen. Ca 350 Vägledare och 25 Brukarvägledare har hittills deltagit i dessa 
utbildningar. Vi har även genomfört Vägledarutbildning i angränsande län.  
Materialet som används i utbildningen bygger på våra mångåriga erfarenheter av arbete
	med Delaktighetsmodellen och på enskilda Vägledarteams erfarenheter.   
Fyra publikationer finns varav tre utvärderar och följer upp arbetet med Delaktighetsmodellen 
(se nedan om litteratur). Som kurslitteratur används de senaste rapporterna; dels den senaste 
uppföljningen av arbetet med Delaktighetsmodellen (KFSK skriftserie 2014:1) och dels 
Delaktighetsmodellens teoretiska perspektiv (KFSK skriftserie 2016:4).   
Kursdeltagarna erhåller ett uppdaterat utbildningsmaterial till Vägledarutbildningar, 
samma material som används vid Vägledarutbildningar i Skåne. Dessa dokument erhålls både 
upptryckt i utbildningspärmen och på ett USB-minne. Detta innebär att deltagarna har en 
komplett uppsättning av kursmaterial till sin första egna Vägledarkurs.   
Vid den praktiska planeringen av egna Vägledarkurser ges möjlighet till handledning/ 
rådgivning via mailkontakt med Skånes utbildarteam.  
	  
Litteratur, hemsida och film om Delaktighetsmodellen   
Gullacksen, A-C & Hejdedal, RM, FoU Skåne Skriftserie 2014:1, Delaktighetsmodellen – En 
väg mot empowerment. Uppföljning av erfarenheter från Skåne.  
Gullacksen, A-C, FoU Skåne Skriftserie 2016:4. Delaktighetsmodellen – En väg mot 
empowerment. Teoretiska perspektiv.   
Hejdedal R., FoU Skåne minirapport 10, 2010, Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas 
möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?   
Hejdedal R., FoU Skåne minirapport 11, 2011, Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas 
möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Erfarenheter från Lund.  
  
Vår hemsida om Delaktighetsmodellen; http://delaktighetsmodellen.se/ 
Film om Delaktighetsmodellen via länk på vår hemsida;  
http://delaktighetsmodellen.se/delaktighetsmodellen/filmen-om-
delaktighetsmodellen/  
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Övrig litteratur   
Socialstyrelsen, 2017, Vägar till ökad delaktighet. Kunskapsstöd för socialtjänst om arbete 
med stöd och service enligt LSS. 
Socialstyrelsen, 2012. Om Implementering. Publicerad juni 2012.  
SKL 2010. Patient- och brukarmedverkan (Positionspapper)   
SKL 2012. Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård (Positionspapper)  
  
Uppföljning och utveckling  
För att Vägledarutbildningen ska hållas uppdaterad och även förnyas och utvecklas, samlar 
varje utbildarteam fortlöpande in material och rapporterar fakta från sina  
Vägledarutbildningar till Skåneteamet, som gör en årlig sammanställning av ”läget i landet”.  
Utbildarna har möjlighet att ingå i ett nationellt nätverk för utbildare av  
Delaktighetsmodellen. I nätverket kan utvecklingsarbetet och erfarenheter diskuteras.  Kontakt 
förmedlas av oss utbildningsledare.    
  
   
Avgift och anmälan  
Utbildningen, enligt denna information, startar under förutsättning att anmälan inkommer från 
6 deltagare.  
Utbildningskostnaden per deltagare för detta utbildningsupplägg (inkl. kursmaterial och 
konferenskostnad) är 13 500 kr exkl. moms.   
För deltagare som inte är Vägledare tillkommer aktiviteter och en extra avgift (se särskild 
beskrivning av kompletterande utbildning).   
  
Anmälan görs, senast den 29 mars 2018 och är bindande. Vid avbokning före 
anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. Anmälan görs 
via vår hemsida och denna länk;  
http://delaktighetsmodellen.se/events/12/utbildning-for-kursledare-i-delaktighetsmodellen/  
Bokning av och kostnader för deltagarnas resor och logi står varje region själv för.   
  
Information  
För mer information om Delaktighetsmodellen och utbildningsinnehåll är du välkommen att 
kontakta oss;  
  

RoseMarie Hejdedal: hejdedalutveckling@ystad.nu Tfn 070-605 42 36  
Ann-Christine Gullacksen: acgullacksen@outlook.com Tfn 073- 074 20 62  
  
   
2018-02-15 Utbildarteamet i Skåne  
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