?
Välkommen till

akta

:

hets

mod

ellen

lfärd

bott

Vägledarutbildning i
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Utbildningen riktar sig till dig med erfarenhet av arbete med delaktighet och inflytande för personer med olika
former av funktionsnedsättning. Det kan vara i verksamheter eller boenden och med insatser inom till exempel
LSS-området, äldreomsorg eller socialpsykiatri.

2017: 13 september, 5 oktober, 2 november samt 30 november 2017
BruDatum
Tid och Ort: Klockan 13.00 – 16.00 i Umeå (Lokal meddelas senare)
kar Cecilia Brönemyr, Umeå kommun
Kursledare:
inflMargaretha Hägglund, FoU Välfärd, Region Västerbotten
ytan
deplatsi(exklusive moms), kursmaterial och fika ingår
Kurskostnad: 300 kronor per
Antal platser: 14 och anmälan görs gärna
pri par
De två bildar ett vägledarpara
när delaktighetsslingan ska genomföras på hemmaplan
i Vä ktiken
		
ster
För mer information om arrangemanget kontakta:
bot
cecilia.bonemyr@umea.se
ten
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Välkommen med anmälan (som görs av din närmaste chef) genom att ”klicka” här!
Sista anmälningsdatum är den 9 juni 2017
Din anmälan är bindande men platsen kan ersättas av annan person

Upplägg
Syfte, utbildningsmål
Utbildningen ska ge deltagarna färdigheter och kunskaper för att själv som vägledare kunna leda
delaktighetsslingor samt stödja modellens implementering i verksamheterna.

Utbildningens innehåll och upplägg
Under utbildningen kommer deltagarna att få teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna genomföra
dialogslingor i verksamheten enligt nedanstående beskrivning. Deltagarna kommer arbeta i sk. ”vägledarpar”.

Tidsplan för utbildningsträffar och aktiviteter
– en teoretisk utbildningsdel på fyra halvdagar (september - november)
– att under utbildningen själv genomföra en delaktighetsslinga i vald verksamhet

Träff 1
Vad är DMO? Delaktighetsslingan: planering, information, olika roller med mera
Aktivitet mellan: Förinformation i verksamheten, träffar för brukare och för personalen

Träff 2
Handledning, etik och samtalstips. Vägledarrollen förberedelser för: Brukarträff 1 och personalträff 1
Aktivitet mellan: Brukarträff 1 och personalträff 1

Träff 3
Handledning och etiska dilemman. Förberedelser för: Brukarträff 2, gemensam träff och uppföljning
Aktivitet mellan: Brukarträff 2 och gemensam träff och med chef

Träff 4
Handledning, DMO´s betydelse för inflytandearbete. Framtidstankar och avslutning av utbildningen

Litteratur om Delaktighetsmodellen (Delas ut till deltagarna)
Gullacksen, A-C & Hejdedal, RM, FoU Skåne Skriftserie 2014:1, Delaktighetsmodellen – En väg mot empowerment.
Uppföljning av erfarenheter från Skåne.
Gullacksen A-C, FoU Skåne Skriftserie 2010:2, Delaktighetsmodellen – En väg mot empowerment.
Hejdedal R., FoU Skåne minirapport 10, 2010, Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga
att ha inflytande över sina liv?
Hejdedal R., FoU Skåne minirapport 11, 2011, Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga
att ha inflytande över sina liv? Erfarenheter från Lund.
Övrig litteratur
Socialstyrelsen, Västerås, juni 2012, Om Implementering.
SKL 2012 Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård (Positionspapper)

