
  
DELAKTIGHETSMODELLEN    

SKÅNETEAMET  INBJUDAN  

     

Vägledarringens höstmöte 
Onsdagen den 17 oktober kl. 9.00 – 13.00 i Höganäs 

Vägledarringen är ett nätverk som träffas 2 – 3 gånger per år för inspiration, 
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i DMO-frågor. I nätverket ingår Vägledare, 
Brukarvägledare och samordnare som arbetar med Delaktighetsmodellen (DMO).  

Temat för höstmötet är erfarenhetsutbyte av arbete med delaktighetsslingor.  
Alla deltagare samtalar gruppvis kring bestämda teman med diskussionspunkter som anknyter 
till slingans förlopp. Kursledarna introducerar varje tema genom miniföreläsningar för att ge 
inspiration till samtalen. Några teman som vi tar upp är hur samtalen med brukare och 
personal kan underlättas, uppföljning och dokumentation av slingor samt 
Delaktighetsmodellen i kombination med andra metoder.  
Dagen kommer att dokumenteras i minnesanteckningar som sänds ut till deltagarna. 
Vill du påverka innehållet så mejla dina förslag till hejdedalutveckling@ystad.nu  

Dagens Program  
• Inledning av utbildningsdagen, brainstorming med fokus på dagens innehåll samt 

”Senaste Nytt” om DMO i Skåne 
• Om DMO-arbetet i Höganäs kommun 
• Miniföreläsningar som introduktion till gruppsamtalen  
• Gruppsamtal och  utbyte mellan grupperna 
• Uppdatering av Vägledarpärmen (ta gärna med din egen) 
• Möjlighet till Nätverksträffar i avgränsade grupper t ex för samordnare, lokala 

grupper och Vägledare inom äldreomsorgen.  
 

Utställning: Alla har möjlighet att ställa ut eget material eller publikationer som rör 
Delaktighetsmodellen. Bord för detta kommer att finnas.   

 

Tid:                    Onsdagen den 17 oktober kl 9.00 – 13.00 
 

Plats:              Stadshuset, Gruvsalen, Centralgatan 20 i Höganäs   
                               (tips om buss och bilparkering finner du på baksidan av denna inbjudan)  
 

Kursavgift:           500 kr exkl. moms. Fika och material ingår.  
 

Anmälan:              Anmäl dig senast den 2 oktober 2018 via hemsidan och följande länk;  
 https://delaktighetsmodellen.se/events/17/vagledarringens-hostmote/ 
                               OBS! Bindande anmälan.  Vid avbokning före anmälningstidens utgång  
                               debiteras halv avgift, vid senare avanmälan debiteras hela avgiften. 
                               Kom ihåg att vid anmälan ange faktureringsadress, referens och  
                               eventuella särskilda behov avseende fikat.   
  

Vi som leder dagen är:  
Ann-Christine Gullacksen, RoseMarie Hejdedal och Cecilia Henriksson  

 
Hoppas du har möjlighet att komma!   

 

 Välkommen med anmälan!   



 

 

 

TIPS om buss och bilparkering 
 

Värdarna för träffen har lämnat följande information; 

 

Slutstationen för buss till Höganäs finns tvärs över gatan till lokalen för träffen. 

 

Om parkeringsmöjligheter; 

Det finns en parkering vid Lidl som ligger tvärs över gatan, men där får man bara 
hålla två timmar. Parkeringsmöjligheter finns utmed de närliggande smågatorna.  

Det finns även parkeringsplatser på Viaduktsgatan och Vasagatan.  

All parkering gratis. 

 


