DELAKTIGHETSMODELLEN
SKÅNETEAMET

Sammanställning av aktiviteter i Vägledarringen
Vägledarringen - ett lärande nätverk
Vägledarringen är ett lärande nätverk där Delaktighetsmodellens Vägledare, Brukarvägledare
och samordnare träffas för kompetenspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte.
Även deltagare som har påbörjat men ännu inte är klara med sin utbildning är välkomna till
nätverket.
Skåneteamet för DMO är sammankallande och inriktningen är att Vägledarringen ska ses vid
minst två tillfällen per år. Upplägget ska variera mellan att ha inbjuden föreläsare samt
erfarenhetsutbyte och att enbart ha kollegialt utbyte. Vägledare, Brukarvägledare och
samordnare från olika verksamheter och verksamhetsområden sammanstrålar vid dessa
träffar, vilket är uppskattat av deltagarna.
Även utbildningsdagar som arrangeras för Vägledarringen redovisas nedan.
Juni 2019
Skåneteamet för DMO
RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen & Cecilia Henrikson

Tid för träff

Program

2019-05-22
50 deltagare

Utbildningsdag med temat Delaktighetsmodellen och Pict-O-Stat.
Inbjuden gäst från Neonova Kristoffer Hansson presenterade Pict-O-Statverktyget. Kristoffer informerade om hur frågor och svar kan anpassas,
verksamheternas möjligheter att ställa egna frågor, tillgång till standardfrågor,
hur det går till att komma igång med Pict-O-Stat och gjorda erfarenheter.
Cecilia Henrikson ledde en öppen diskussion med deltagarna om skånska
erfarenheter av Pict-O-Stat och DMO och vilka vinster kombinationen kan ge.
Värdkommunen Lund presenterade sitt Välfärdsteknologiprojekt och DMOarbete.
Ann-Christine Gullacksen gjorde ett inspel om hur brukarna kan få inflytande
och påverka, i vilka sammanhang DMO och Pict-O-Stat kan användas, teman
som kan användas för olika syften och effekter av delaktighetsslingor.
RoseMarie Hejdedal informerade om Senaste nytt och i en mindre utställning
presenterades aktuellt material om delaktighet.

https://delaktighetsmodellen.se/

Tid för träff

Program

2019-03-27
44 deltagare

Vägledarring
Temat för höstmötet var erfarenhetsutbyte av arbete med delaktighetsslingor.
I blandade ”roterande” grupper fördes samtal kring fem olika frågor;
1. Att motivera för arbete med DMO + Omstart.
2. Att arbeta i team med Brukarvägledare, Brukarvägledarutbildning och tankar
om brukarnas engagemang och deltagande i slingorna.
3. Delaktighetsslingor med ”nya grupper”.
4. Att sprida goda erfarenheter, Goda exempel! Kvalitetsarbete.
5. Höstens DMO-aktiviteter och hur de ska arrangeras
Värdkommunen Ystad informerar om kommunens delaktighetsarbete, i
fritidsverksamhet och med DMO.

Skåneteamet DMO informerade om senaste nytt och i en mindre utställning
presenterades aktuellt material om delaktighet.
2018-10-17
35 deltagare

Vägledarring
Temat för höstmötet var erfarenhetsutbyte av arbete med delaktighetsslingor.
I slumpvis blandade grupper fördes gruppsamtal utifrån checklistor med olika
teman som anknyter till slingans förlopp där ”Viktigt att tänka på” och
”Problemsituationer som kan uppstå” hade listats. De teman som togs upp var
”Vägledarnas förinformation”, ”Brukar- och personalträffarna” och att
”Organisera och styra mot resultat”.
Vägledare från värdkommunen Höganäs informerar om kommunens DMOarbete. I en mindre utställning presenterade Skåneteamet DMO aktuellt material
om delaktighet.

2018-05-30
25 deltagare

Utbildningsdag med temat ”Mänskliga rättigheter och hur
delaktighetsslingor kan arbeta i denna anda”.
RoseMarie Hejdedal inleder om mänskliga rättigheter och dess betydelse i
omsorg och stöd.
Elin Nordén, Svalövs kommun presenterar projektet ”Världen och Jag”
och Hans Nilsson leder en dialog om praktisk tillämpning av
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Skåneteamet DMO presenterar nyheter om DMO. Praktiskt arbete med
avvikelser i delaktighetsslingor och möjliga lösningar.
Vägledare från värdkommun Östra Göinge informerar om kommunens DMOarbete.

2018-03-14
30 deltagare

Vägledarring - Dialogcafé vid en halvdagsträff med olika teman;
Utbildningsbehov, Kommunikation, Brukarvägledare, Samordnare,
Utvecklingsarbete och Olika målgrupper.
Skåneteamet DMO tipsar om och presenterar material om delaktighet.
Vägledare från värdkommunen Tomelilla informerar om kommunens DMOarbete.

https://delaktighetsmodellen.se/

Tid för träff
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2017-11-08
30 deltagare

Vägledarringens utbildningsdag i kommunikation för delaktighet;
Cecilia Henrikson föreläste och ledde en workshop om AKK för
delaktighetsslingor, Ann-Christine Gullacksen delade med sig av sina
erfarenheter från en studie om stafettfrågornas budskap och föreläste om att
leda samtal i slingor. Dagen avslutandes med nätverksträff där bl a Hans
Nilsson pratade om sina erfarenheter från utbildning för och samarbete med
Brukarvägledare, RoseMarie Hejdedal informerade om DMO:s egen hemsida
och planerade utbildningar. Höör är värdkommun.

2017-04-20
30 deltagare

Vägledarring. Temat var Utbyte av erfarenheter av att leda slingor och
arbeta med stafettfrågor. Diskussion kring att använda Shiers
delaktighetsstege samt Brukarvägledare och att arbeta över gränser.

2016-11-21
50 deltagare

Vägledarring. Temat var: Att möta brukarnas behov av anpassad
kommunikation i slingsamtalen. Erfarenheter och tips.

2016-05-26
40 deltagare

Vägledarring med temat Hur kan man ta reda på resultat av
delaktighetsslingorna t.ex. ökad empowerment?

2016-03-16
50 deltagare

Vägledarring. Utbyte av erfarenheter i rollen som Vägledare,
Brukarvägledare och samordnare. Diskussion kring Funktionsbeskrivning
för Vägledare, för Brukarvägledare, chefer och samordnare.

2015-09-16
50 deltagare

Vägledarring. Kristoffer Hansson, docent vid Institutionen för
kulturvetenskaper Lunds universitet, föreläste om Digital delaktighet och hur
vi kan förstå de möjligheter respektive begränsningar som finns med de
digitala arenorna.

2015-05-12
50 deltagare

Vägledarring för utbyte av erfarenheter i rollen som Vägledare och
Brukarvägledare.
Med utgångspunkt från Delaktighetsmodellens 10 grundpelare diskuterades
frågor kring etiska dilemman som kan uppstå i en slinga.

2014-12-04
80 deltagare

Vägledarring med temat: ”Vad är egentligen delaktighet?”
I fokus stod erfarenhetsutbyte mellan erfarna och nyutbildade Vägledare
och Brukarvägledare. Vägledare från Uppsala och Gävleborg deltog.
Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna om praktiska arrangemang ”Hur gör
ni?”
Vägledarring. Temat för träffen var: ”Vad är egentligen delaktighet?”
I fokus stod erfarenhetsutbyte mellan erfarna och nyutbildade Vägledare
och Brukarvägledare. Vägledare från Uppsala och Gävleborg deltog.
Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna om praktiska arrangemang ”Hur gör
ni?”

2014-12-04
80 deltagare

https://delaktighetsmodellen.se/
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2014-10-15
50 deltagare

Vägledarring. Forumteatern i Lund, från Diabasens dagliga verksamhet,
spelade upp vardagliga scener om självbestämmande och delaktighet.

2014-04-02
40 deltagare

Vägledarring. Erfarenhetsutbyte mellan Vägledare, Brukarvägledare och
chefer.

2014-03-10
60 deltagare

Konferensen Sju år med Delaktighetsmodellen – kartlagda erfarenheter av
DMO inom Funktionshinderområdet och Äldreomsorgen 2008 - 2013 i Skåne
presenterades.

2013-05-27
57 deltagare

Vägledarring med följande teman;
1. Chefens roll i arbetet med Delaktighetsmodellen.
2. Uppföljning av Delaktighetsmodellen.
Vägledarring. Lottie Giertz, fil dr vid Linneuniversitetet, föreläste om
Erkännande, makt och möten: En studie av inflytande och
självbestämmande med LSS.

2013-02-11
60 deltagare

2012-05-07
47 deltagare

Vägledarring med två teman;
Pict-O-Stat- undersökningar respektive Brukarvägledare.
Brukarvägledare från projekt Alfa i Laholm deltar.

2011-05-03
43 deltagare

Vägledarring. Docent Lotta Löfgren-Mårtenson, forskare vid Malmö
högskola, föreläste om Sexualitet och kärlek bland unga med intellektuella
funktionsnedsättningar.

2012-03-01
70 deltagare

Vägledarring. Det första mötet för Vägledare utbildade för
Delaktighetsmodellen. FOU Skåne hade tagit initiativ till träffen för att
diskutera möjligheten att bilda nätverk för Vägledare.

Juni 2019

https://delaktighetsmodellen.se/

