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Delaktighetsmodellens utvecklingsförlopp
Initiativtagare till Delaktighetsmodellen (DMO) har varit Greger Nyberg (GN), verksamhetsledare vid
FoU Skåne (Kommunförbundet Skåne) och Ann-Christine Gullacksen (ACG), fil dr i socialt arbete vid
Malmö högskola, som under 2007 började utforma modellen. Detta skedde i samverkan med två
kommuners LSS-verksamheter. DMO har därefter systematiskt utvecklats i ett samspel mellan teori
och praktik. Ganska snart utformades en utbildning till Vägledare av delaktighetsslingor som letts av
RoseMarie Hejdedal, utvecklingskonsult, som under en tid också varit utvecklingsledare för
funktionshinderområdet vid Kommunförbundet Skåne. Utvecklingen och uppföljningar av DMO har
fram till 2016 funnits inom FoU Välfärd Skåne. Därefter är Skåneteamet för DMO den sammanhållande
kraften som för utvecklingen vidare.
DMO utvecklades i samarbete med verksamheter inom funktionshinderområdet inklusive
socialpsykiatrin. Den blev därför ett naturligt verktyg med fokus på att öka möjligheterna till
empowerment för dessa brukare. Ganska snart kom modellen även att användas inom äldreomsorgen.
Numera finns ett brett intresse för att använda delaktighetsslingor även i andra sammanhang t ex i
skola, barnverksamheter, inom personalgrupper.
DMO utvecklades under flera år i skånska kommuner vars erfarenheter har bidragit till att nedskrivna
dokument som rör formerna för delaktighetsslingornas genomförande. Via regelbundna
Vägledarringar (Vägledarnas nätverk) har goda exempel spridits, svårigheter penetrerats och tankar
om att stärka genomförandet tagits upp. På så sätt har t ex en funktionsbeskrivning för Vägledarrollen
tagits fram i ett samarbete. Sedan DMO spritts utanför Skåne har erfarenheterna ytterligare stärkts
genom det nationella nätverket Kursledarringen.
De senaste åren har officiella aktörer visat intresse för DMO, vilket bl a resulterat i inbjudan till
presentationer vid olika konferenser.

Milstolpar i utvecklingen fram till 2017
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2007 DMO utformas efter ett seminarium kring empowerment och brukarinflytande i ett
samarbete mellan FoU Välfärd, Kommunförbundet Skåne, och två kommuners LSSverksamheter.
2008 – 2010 Utbildning av Vägledare till delaktighetsslingor påbörjas och formaliseras.
Från 2009 och fortfarande erbjuds Vägledarutbildningar regelbundet två gånger per år. Ett
lärande nätverk för Vägledare bildas, Vägledarringen. En första mer omfattande
beskrivning av DMO och dess teoretiska grunder publiceras 2010 (numera ersatt av
uppföljningsrapporten från 2014). Två utvärderingar av DMO-verksamheten genomförs av
extern konsult och publiceras.
2011 – 2012 Stöd för implementering av modellen i verksamheter uppmärksammas och
utvecklas. Utbildning av Brukarvägledare påbörjas.
2013 – 2014 Fokus på vidmakthållande av DMO som arbetssätt och metod i verksamheter
inom stöd, service och omsorg.
En omfattande uppföljningsstudie av arbetet med DMO i Skåne genomförs och publiceras.
2013 – 2016 Nationell spridning av DMO sker genom uppdragsutbildningar av kursledare
för Vägledarutbildningar. Syftet är att utbildarna tillsammans garanterar spridningen av
modellen så att dess grundpelare och syfte vidmakthålls. Ett nätverk för Kursledarna
bildas, Kursledarringen. Verksamheter utanför funktionshinderområdet och
äldreomsorgen visar intresse för att använda DMO.
Rapport om DMO:s teoretiska förankring i delaktighetsperspektiv publiceras.
2017 och fortsatt. Fortsatta Vägledarutbildningar i hela landet. Skåneteamet utbildar varje
år ytterligare kursledare för Vägledarutbildningar.
Rapport om analys av stafettfrågor i delaktighetsslingor samt utveckling av
bedömningshjälpmedel för grad av upplevd delaktighet, publiceras.
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