DELAKTIGHETSMODELLEN
SKÅNETEAMET

Minnesanteckningar från Vägledarringen 2019-03-27 kl.09.00-13.00
Deltagare; I nätverksträffen deltar Brukarvägledare från en kommun och Vägledare från elva
skånska kommuner samt från Attendo i Växjö och Falkenberg. Sammantaget deltar 44
personer. Flertalet kommer från verksamheter som arbetar med DMO inom LSS-verksamhet,
men det finns även deltagare som arbetar med DMO inom socialpsykiatrin och äldreomsorg.
Efter en presentation av deltagare och dagens program följer en kort stund för kommunvis
brainstorming kring nätverksträffens innehåll.
Därefter presenteras Ystad kommuns delaktighetsarbete, i fritidsverksamhet och med
DMO.
Information kring ”Senaste Nytt” om DMO i Skåne.
Deltagarna i ett EU-projektet SEMPRE har visat intresse för DMO och den 4 december höll
vi en information om DMO för dem. Därefter har en representant för Plön County (nära Kiel)
i Tyskland haft fortlöpande kontakt med oss och ett arbete pågår för att få finansierat
utbildning av Vägledare och kursledare.
Förra våren var vi i Åbo, Finland, och informerade om DMO. De har hört av sig till oss och
berättat att de vill börja använda DMO i daglig verksamhet. Tyvärr har de ännu inte fått
beviljat pengar till att starta med utbildning av Vägledare och kursledare men de kommer att
göra nytt försök.
Då det finns internationellt intresse har vi numera även lite information på engelska på
hemsidan. Delaktighetsmodellen (DMO) har översatts till The Involvement Model (IMO).
https://delaktighetsmodellen.se/dmo-in-english/
FoU Sörmland har gjort en poddsändning om Delaktighetsmodellen. I bifogad PPT finns en
länk till denna. Kommer inom kort att läggas upp på Skåneteamets hemsida.
https://delaktighetsmodellen.se/
Projekt Attendo Äldreomsorg. Skåneteamet för DMO kommer via Ann-Christine att följa
hur DMO introduceras i en verksamhet för äldreboende. Syftet är att tillsammans med
kursledare för utbildning av Vägledare och enheter där delaktighetsslingor genomförs, följa
hur delaktighetsslingor anpassas och mottas av alla berörda (personal, Vägledare, chefer och
de boende). Det samlade resultatet från intervjuerna kommer att sammanställas till en rapport
om tips och vägledning för hur DMO kan användas i verksamheter för äldreboenden.
Läget avseende utbildning fram till december 2018 presenteras. Sammantaget har personer
från 20 kommuner deltagit i utbildning sedan starten 2008, 368 Vägledare och 26
Brukarvägledare.
Skåneteamets DMO-aktiviteter under våren 2019. Se bifogad PPT.
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I blandade grupper fördes gruppsamtal kring fem olika frågor. Grupperna blandades till
en början så att deltagare från olika kommuner fördelade sig på olika grupper. Efter avslutad
samtalstid i en grupp gick halva gruppen vidare till en annan grupp enligt särskilt schema.
Samtalen i grupperna fördes kring följande 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
Resultatet från dessa gruppsamtal bifogas.
Vid en gemensam genomgång utifrån vad som kommit upp delgav kursledarna kortfattat en
del tankar kring resultatet.
Samtal om att använda trepartslinga i DMO. Vägledare från Östra Göinge och
Skåneteamet delar med sig av sina erfarenheter.
Information om kommande aktiviteter om Delaktighetsmodellen;
Den 5 april arrangeras Kursledarringen, en nationell nätverksträff för alla kursledare och
anmälan har inkommit från 14 län.
Inför denna årligen återkommande träff sammanställer vi en lägesrapport av antal genomförda
utbildningar om DMO. Vi kommer även att presentera detta vid nästa träff i Vägledarringen.
Den 22 maj kommer vi att ordna en utbildningsdag med temat Delaktighetsmodellen och
Pict-O-Stat. Inbjudan kommer att sändas ut via e-post och annonseras på hemsidan.
Under hösten 2019 kommer Skåneteamet att erbjuda Vägledarutbildning, utbildningsdag för
chefer och samordnare och en Vägledarring. Aktiviteterna kommer att annonseras på
hemsidan https://delaktighetsmodellen.se/aktiviteter/
Deltagarna uppmanas att bevaka denna sida, även om mejl också kommer att skickas ut.
Utställning. 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 ”Rätten att
kommunicera” samt AKK-skrifter från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lättläst och i
fickformat. Material fanns även för komplettering av Vägledarpärmen, liksom mall för att
dokumentera goda exempel och checklistor för de olika träffarna i slingan.
Tyvärr hade ingen deltagare tagit med eget material, vilket vi hoppas få se framöver.
Dagen avslutas med ett stort tack till Vägledare i Ystad som varit värdar för dagens
Vägledarring.
RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen
från Skåneteamet för DMO
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