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Minnesanteckningar från Vägledarringen i Kristianstad 
den 13 november 2019 kl.09.00-13.00 
 
Deltagare; I nätverksträffen Vägledare från åtta skånska kommuner  - Kristianstad, Lund,          
Tomelilla, Hässleholm, Hörby, Osby, Svalöv och Östra Göinge. Sammantaget har 36 personer 
anmält sig till nätverksträffen. Flertalet deltagare kommer från verksamheter som arbetar med 
DMO inom LSS-verksamhet, men det finns även deltagare som arbetar med DMO inom 
socialpsykiatrin och äldreomsorg. 
 

Värdkommunen inleder 
Madelene Hedlin, Vägledare i Kristianstad som är värdkommun för dagens träff,  presenterar 
hur de i delaktighetsarbetet arbetar med bl a Delaktighetsmodellen och Pictostat. Vi passar på 
att tacka för att Kristianstad ställt upp som värdkommun. 
 
”Senaste Nytt” om DMO – Skåneteamet för DMO 
 
Läget beträffande DMO-utbildning i Skåne fram till 2019-06-30 presenteras.  
Av tabellen nedan framgår hur många som deltagit i utbildning från år 2008.  

Område Antal 

Funktionshinderområdet  
(LSS-verksamhet och/eller 
Socialpsykiatrin)  

295 Vägledare  
26 Brukarvägledare 
 

Från sammantaget 18 kommuner + Attendo LSS 

Inom Äldreomsorg 73 Vägledare 
0 Brukarvägledare 
 

Från sammantaget 7 kommuner + Solhaga Vårdhem 
Örkelljunga 

Inom 
utbildningsverksamhet 

8 Vägledare 
0 Brukarvägledare 
 

Från 1 skola i en kommun. 

Sammantaget 376 Vägledare och  
26 Brukarvägledare 

 

Genomförda aktiviteter under hösten 2019 
Vi fortsätter att varje halvår bjuda in till och genomföra Vägledarutbildning och 
utbildningsdag för chefer och samordnare av DMO-arbete. 
Chefs- och samordnarutbildningen hölls den 25 oktober med tio deltagare. 
Forskare Leena Berlin Hallrup medverkar vid denna träff, Leena som i en avhandling lyft 
fram Delaktighetsmodellen. 
Vägledarutbildningen med totalt 6 deltagare pågår den 25 september till 27 november. 
Utbildningen genomförs i samarbete med Piteå kommun i Norrland, två deltagare kommer 
från Piteå och fyra från Skåne.  
Skåneteamet har lämnat information ”på plats” till två nya intressenter, Simrishamn och 
Båstad. Kommunerna  har för detta betalat ett mindre arvode som sedan dras av vid anmälan 
av minst fyra deltagare till kommande Vägledarutbildning.  
 



 
 
Ann-Christine och RoseMarie har medverkat i en Poddinspelning om Delaktighetsmodellen i 
Louise Ardoris ”Från kaos till klarhet-podd”. 
https://frankaostillklarhet.libsyn.com/frn-kaos-till-klarthet-podden-om-delaktighetsmodellen 
  
Skåneteamet har också tagit fram en ny folder för att informera personal om DMO. 
 
Vad gör Skåneteamet nationellt? 
Numera erbjuder vi varje halvår kursledarutbildning på halvdistans. I våras startade en sådan 
kurs, men under hösten fanns inte tillräckligt intresse för detta. 
 
Vi gör en årlig sammanställning av ”Läget i landet” utifrån de rapporter som kursledarna 
lämnar in till oss när de genomfört en utbildning. Sammanställningen presenteras och 
diskuteras i den årliga nationella nätverksträffen, Kursledarringen, som hålls varje vår och där 
kursledare från nästan alla län i Sverige träffas för att utbyta erfarenheter. Vid dagens 
Vägledarring presenteras en kort version av den senaste nationella lägesrapporten. 
 
Gruppsamtal med erfarenhetsutbyte, uppföljning av dessa gruppsamtal 
och summering 
Därefter följde gruppsamtal för erfarenhetsutbyte kring ”frågeområden” där deltagarna 
cirkulerade till olika grupper. Följande frågeområden hade inkommit från nätverksdeltagarna 
som intressant att ta upp; 
1. Vägledarparet  
2. Brukare och personal i delaktighetsslingan  
3. Slingor i verksamheten och uppföljning 
4. Hur DMO kan hållas levande  
5. Personalens nytta av medverkan i DMO  
 

Viktiga punkter att föra vidare tecknades ner på blädderblock (se bilaga). Vid den 
gemensamma genomgången utifrån vad som kommit upp kommenterade kursledarna 
kortfattat resultatet. Bl a resonerades om ändring av slingbilden så att det blir tydligare att 
uppföljning ska göras. Den nya slingbilden som bifogas är ändrad utifrån önskemålen. 
Återkom gärna med synpunkter till oss senast 2019-12-31. 
 
DMO-aktiviteter år 2020  
Skåneteamet kommer under våren att erbjuda Vägledarutbildning, utbildningsdag för chefer 
och samordnare, en Vägledarring och en utbildningsdag för Vägledarringen. Aktiviteterna 
kommer att annonseras på hemsidan https://delaktighetsmodellen.se/aktiviteter/ 
Bevaka alltid denna sida, även om mejl också kommer att skickas ut. Inbjudan till 
Vägledarutbildningen och utbildningsdagen för chefer och samordnare bifogas. Sprid gärna 
dessa vidare. Vi kommer även att undersöka intresset för Brukarvägledarutbildning och, om 
tillräckligt intresse framkommer, erbjuda en utbildning.  
Tid, plats och teman för Vägledarringens nätverksträffar (två per år) och utbildningsdag (en 
per år) är inte bestämda än. Hör av dig till oss om du  och din kommun är intresserad av att 
vara värdkommun för Vägledarringen och/eller med önskemål om innehåll. 
 
”Utställning” pågår 
Under dagen fanns ett bord där alla hade möjlighet att ställa ut eget material eller 
publikationer som rör Delaktighetsmodellen. Vi delade här med oss av den nya foldern för att 
informera personal om DMO, ”Rätten att kommunicera” samt material för komplettering av 
Vägledarpärmen t ex angående rapportskrivning och handlingsplan, liksom mall för att 
dokumentera goda exempel och en tydliggjord bild för de olika träffarna i slingan. Tipsade 
även om en del litteratur och skrifter.  
 

RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson 
från Skåneteamet för DMO 
 


