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Delak  ghetsmodellen (DMO) är e   arbetssä   som främjar en 
jämlik dialog mellan två olika grupper där det fi nns en maktobalans 
 ll exempel brukare och personal, pa  enter och personal, brukare 

och beslutsfa  are eller personal och chefer. 

Sy  e
Sy  et är a   stärka engagemang och infl ytande över vardagen. Delak  ghetsmod-
ellens idé är a   främja en jämlik dialog kring gemensamma teman, intressen och 
frågor a   lösa  llsammans. Sy  et är även a   möjliggöra a   brukare/pa  enter 
kan träna på a   u  rycka sin åsikt.  >>Läs mer om DMO.

UTBILDA VÄGLEDARE DIGITALT  MARS 2022
I mars 2022 fi nns chansen a   utbilda vägledare digitalt! Deltagarna får  llgång 
 ll en digital portal med inspelade föreläsningar och material. De inspelade 

föreläsningarna varvas med fem digitala halvdagsträff ar i Teams. I utbildningen 
ges teore  sk kunskap om brukarinfl ytande och delak  ghetsmodellen samt han-
dledning. Vid den avslutande träff en medverkar även chefer. Mellan träff arna 
genomför deltagarna en delak  ghetsslinga i verksamheten.

Förberedelser
Vägledarutbildningen kräver förberedelser. Vägledarnas chef ansvarar för a   
boka samtliga träff ar i verksamheten där respek  ve vägledarpar genomför en 
delak  ghetsslinga. Slingan genomförs mellan utbildningsträff arna i mars. Infor-
ma  on om förberedelser och vilka träff ar som ska bokas ges  ll chefer i god  d 
innan kursstart. 

SAVE 
THE DATE 

MARS 
2022

PRAKTISK INFORMATON

Kostnad  
5 500 kr per vägledare

Utbildare
Marie Wallin, Utvecklingsledare FoU i Sörmland
Sophie Tenser, Verksamhetsutvecklare Funk  onshinder-
omsorg, Strängnäs kommun 

Marie och Sophie är utbildade kursvägledare i delak  g-
hetsmodellen. De håller i e   gra  s regionalt nätverk 
för utbildade vägledare i Sörmland och ingår även i e   
na  onellt nätverk för kursvägledare. 

Vill du veta mer?
Lyssna på FoU-podden om DMO och hur den kan använ-
das för verksamhetsutveckling >>Länk  ll avsni  et

Kontakta Marie om du undrar något! 
marie.wallin@fou.sormland.se

Mer informa  on och anmälan
Inbjudan med datum och anmälningslänk 
kommer hösten 2021.

www.fou.sormland.se

https://soundcloud.com/user-28572254/avsnitt-51-dmo
https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/delaktighet/delaktighetsmodellen/

