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Bakgrund till denna utbildningsdag för Vägledarringen var att det vid träffen i våras 
fördes fram önskemål om att ägna en dag åt att diskutera olika frågor som rör 
delaktighetsslingans dialog. Som särskilt intressant nämndes olika 
kommunikationsformer, samtalsmetodik, att leda grupper samt hur stafettfrågor 
formuleras. Syfte med dagen var att vi tillsammans skulle öka kunskapen om hur 
delaktighetsslingans dialog kan utvecklas för att deltagarnas uppfattning ännu bättre 
ska komma fram.  
 
Upplägg. Vid utbildningsdagen varvades föreläsningar, diskussioner, workshops och 
gruppövningar. Möjlighet fanns att ta del av en mindre utställning av aktuellt material 
om delaktighetsarbete och kommunikation. Dagen avslutades med nätverksträffar i 
Vägledarringen. 
 
Deltagarna som var sammantaget 30 personer, kom från följande kommuner; 
Hörby, Ystad, Landskrona, Lund, Tomelilla, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, 
Höör, Halmstad, Östra Göinge och Örebro. 
 
Efter presentation av deltagare och program startade förmiddagens workshop om 
AKK för delaktighetsslingor. Cecilia Henriksson ledde workshopen som innehöll 
föreläsningar om AKK och gruppuppgifter med praktisk tillämpning av AKK i 
delaktighetsslingans olika delar. 
 
Efter lunch delade Ann-Christine Gullacksen med sig av erfarenheter från en studie 
om stafettfrågornas budskap och föreläste om att leda samtal i slingor, hur 
stafettfrågor kan formuleras samt tumregler för ett gott samtalsklimat i en slinga. 
Deltagarna arbetade i grupper bl a med att formulera stafettfrågor. Se utdrag ur 
föredrag från Ann-Christine Gullacksens föreläsning.  

Dagen avslutades med Vägledarringen. Hans Nilsson inledde med att prata om sina 
erfarenheter från utbildning för och samarbete med Brukarvägledare och delade med 
sig av vad som är viktigt att tänka på för att få ett bra teamarbete. Hans delade ut 
materialet ”Det är ditt liv” som kan vara en bra förberedelse för brukarna inför arbete 
med Delaktighetsmodellen. RoseMarie Hejdedal gav en kort information om pågående 
arbete med att bygga upp Skåneteamets hemsida. Här finns bl a en särskild flik för 
nätverk där aktuell information om Vägledarringen kommer att samlas. Anmälningar 
till utbildningar och nätverksträffar kommer att tas emot via hemsidan. Information 
gavs om planerade utbildningar samt DMO-läget i Skåne och övriga Sverige.  
 
 
 
 



Erfarenhetsutbytet var livligt som vanligt. Bland annat noterades:  
Omgivningens (chefer, personal) betydelse för att slingorna kan genomföras smidigt 
diskuterades. Tid för deltagare och kostnader är ett problem som många Vägledare 
möter. Olika vägar för att informera personer runt omkring en slinga diskuteras och 
betydelsen av att Vägledarnas roll blir känd av alla berörda. 
 
2018 års Vägledarringar. Under dagen ombads deltagarna att meddela intresse för 
värdskap, vilket Tomelilla, Östra Göinge och Landskrona gjorde. Då Landskrona har 
varit värd vid ett tidigare tillfälle kom vi överens om att förlägga Vägledarringen den 
14 mars (em) i Tomelilla och den 28 alt. 30 maj (heldag) i Broby, Östra Göinge.  
 
Dagen avslutades med att deltagarna ombads att fylla i en digital enkät med fem 
frågor, där fyra frågor handlar om utvärdering av dagen och den femte frågan handlar 
om framtiden. Hittills har följande tankar framförts som svar på frågan;  
Vad vill du att vi tar upp på nästa års träffar i Vägledarringen? 
Hur man kan lägga upp mötena i slingan - bra att tänka på, hur man praktiskt jobbar 
med bildstöd i grupper där deltagarna har varierande behov. Hur man praktiskt kan 
planera in mötena så att slingan inte tar för lång tid, d v s att delge varandra praktiska 
bra-att-veta-grejer. Det hade varit bra att ta den diskussionen tillsammans med er 
eftersom ni då hade kunnat vara garanter för att våra praktiska tips håller sig inom 
ramarna för DMO. 
Om det finns nya rön och råd, tilläggsutbildningar, fördjupningskurser, nytt material 
osv. 
 
Besök gärna regelbundet vår hemsida www.delaktighetsmodellen.se  
Här läggs även dessa anteckningar och ett utdrag ur Ann-Christines föredrag.  
 
Vid anteckningarna 
RoseMarie Hejdedal 
 
 
 
 

 
  

 


