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Inledning
I denna folder presenteras delprojekt, nätverk och andra aktiviteter från satsningen på funktionshinderområdet
i Skåne. En satsning som ska ge stöd för en långsiktig utveckling av en evidensbaserad praktik där kunskap
och erfarenhet från brukare, profession och forskning lyfts fram och vägs samman. Forskare har varit ledare för
delprojekt och har även varit engagerade i nätverk och andra aktiviteter tillsammans med brukare och professionen.
I organiseringen av denna satsning har inriktningen varit att få representation från alla dessa kunskapskällor i allt
från projektledningsgruppen (som fungerat som en referensgrupp), till delprojekt, nätverk och andra aktiviteter.
Att en evidensbaserad praktik utvecklas är grundläggande för att uppnå, utveckla, upprätthålla och säkra
lagstadgad (enligt bland annat SoL, LSS) god kvalitet inom stöd-, service- och omsorgsverksamhet.
I Skåne bedrivs arbetet inom följande utvecklingsområden:
• förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
• förstärkt brukarmedverkan
• initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning.
Det övergripande syftet för samtliga delprojekt, nätverk och andra aktiviteter som exempelvis nyhetsblad
och konferenser är och har varit att förstärka brukarmedverkan, brukarinflytande och självbestämmande för
personer som lever med en funktionsnedsättning och mottar särskilt stöd, service och omsorg från samhället. I
vissa delprojekt och aktiviteter integreras flera utvecklingsområden.
Funktionshindersatsningen inleddes 2013 med Greger Nyberg som projektledare och Ann-Christine Gullacksen
som forskningsledare. Sedan januari 2015 har jag ansvar för att driva arbetet vidare.
I alla kontakter med brukare, professionen och forskare upplever jag ett stort engagemang och intresse för att
öka brukarnas delaktighet och inflytande. Genom satsningen för att utveckla en evidensbaserad praktik inom
funktionshinderområdet har erfarenheter kunnat lyftas fram och spridas samtidigt som möjlighet funnits att
knyta nya kontakter och prova nya arbetssätt.
Min förhoppning är att denna läsning ska inspirera till ännu mer delaktighetsarbete i Skåne. Brukarmedverkan,
brukarinflytande och delaktighet ska vara något naturligt och ständigt pågående, alla tider, året runt.
6 november 2015
RoseMarie Hejdedal
Utvecklingsledare funktionshinderområdet
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Öppna referensgruppen
Vad har gjorts?

Öppna referensgruppen har vid flertalet tillfällen
träffats i Eslövs medborgarhus och träffarna har
pågått 2-2,5 timme per tillfälle. Detta nätverk har
allt sedan starten varit viktigt för att fånga upp
synpunkter och idéer för att säkra brukarinflytande
både i delprojekten och i hela satsningen inom
funktionshinderområdet. I Öppna referensgruppen
ges möjlighet att sprida information och ha dialog
kring angelägna frågor. Arbetssätt och mötesformer
diskuteras och synpunkter från gruppen har bland
annat lett till start av delprojektet ”Medverkan,
delaktighet och inflytande på lika villkor”. Gruppen
har haft en viktig roll som referensgrupp till
delprojektet ”Vad är delaktighet för dig?” och det
samtalsmaterial som tagits fram.

Hur har det gjorts?

Nätverket Öppna referensgruppen bildades i
december 2013 och har därefter träffats 3-4 gånger
per år. Utvecklingsledaren sammankallar till träffarna.
Öppna referensgruppen har vid flertalet tillfällen
träffats i Eslövs medborgarhus och har då pågått
under 2-2,5 timmar per tillfälle.
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Till träffarna kommer framförallt brukare och
personal från verksamheter inom kommunal
funktionshinderomsorg men även alternativa utförare
och frivilligorganisationer. Deltagarna har hittills
bland annat kommit från Landskrona, Kristianstad,

Eslöv, Helsingborg, Svalöv och Malmö samt Unga
Funkisar i Kristianstad och Föreningen Värnet och
dagliga verksamheten Framtiden i Malmö.Öppna
referensgruppen välkomnar nya deltagare.

Röster från deltagarna om Öppna
referensgruppens betydelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Träffarna är alltid intressanta.
Det känns viktigt att komma.
Vi diskuterar viktiga ämnen med frågor som alla
kan ha synpunkter på.
Vi delar erfarenheter och idéer. Vi ger varandra
tips.
Det känns bra att kunna hjälpa andra genom att
säga vad man tycker i de frågor som diskuteras.
Vi kan säga vad och hur vi vill göra, hur vi vill att
man som brukare ska kunna ha det.
Vi jämför hur det är i de verksamheter vi får stöd
från.
Vi får information som vi kan föra vidare.
Bra att det också tas upp sådant som är intressant
om man har stöd av personlig assistent.
Det är viktigt att fortsätta mötas i denna grupp.

Hör av dig till rosemarie.hejdedal@kfsk.se om du vill
bli inbjuden till träffarna i Öppna referensgruppen
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Vad är delaktighet för dig?
Lagar och regler om rättigheter

Hur har det gjorts?

Varför har det gjorts?

Frågorna har även ställts vid träffar med brukare som
vi anordnat. Här har då också funnits med deltagare
från bland annat Eslöv, Malmö, Landskrona, Höganäs,
Svalöv, Staffanstorp och Helsingborg.

Sverige följer Förenta Nationernas regler om
mänskliga rättigheter. Reglerna säger att det är viktigt
att alla människor får delta, själv bestämma och välja.
Även andra lagar och regler tar upp dessa rättigheter.
Det är fina ord, men vad betyder delaktighet för
brukaren, det vill säga personen som tar emot stöd,
service och omsorg från personal?

Denna studie är ett delprojekt som gjordes för att
ta reda på:
Vad brukare tänker om olika ord som betyder att man
är delaktig, som delaktighet, självbestämmande och
inflytande.
•
•
•
•
•
•

Vad betyder orden för brukarna?
Vad tänker de på när de hör dessa ord?
Vill de vara delaktiga?
Vill de bestämma själva?
Vill de ha inflytande? I så fall: När? Var? Hur?
Vilka ord använder brukarna för att beskriva
detta?
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Är brukarna nöjda med den delaktighet de har?
När känner de sig delaktiga?
Vill de vara mer delaktiga?
Hur blir de delaktiga?
Vilket stöd behöver brukarna för att bli delaktiga?
Vet brukarna vad en genomförandeplan är?
Har de kunnat påverka vad som står i genomförandeplanen?

Personal och brukare som är intresserade av
delaktighetsfrågor har hjälpt oss att intervjua.
Intervjuarna har ställt samma frågor till brukare
i gruppboende eller på daglig verksamhet. Totalt
har ungefär 50 brukare, i åldern 20 år – 65 år,
deltagit. Dessa deltagare kommer bland annat från
Kristianstad, Ystad, Tomelilla, Ängelholm och Lund.

Deltagarna har berättat och gett exempel från sin
vardag. De har också beskrivit vad de hoppas på
när det gäller att vara delaktiga, kunna bestämma
själva och ha inflytande. Även personal har fått svara
på frågor. De som ställt frågorna har skickat sina
anteckningar från samtalen till oss projektledare.
Intervjuerna skedde under hösten 2014.
Detta har vi bland annat fått veta av brukarna:
• Delaktighet är något viktigt.
• Man önskar vara delaktig i olika situationer och i
olika grad.
• Det ger ofta en känsla av glädje att vara delaktig.
• När man inte själv kan ”göra sig delaktig” behöver
man stöd.
• Betydelsefulla steg mot delaktighet är att uppleva
att man själv bestämmer, kan välja och har
inflytande.

Jag är med om beslut och tar
ansvar
Jag är med och bestämmer
Mina önskemål är …
Mitt stöd att säga mina
önskningar är …
Jag blir hörd

Fritt efter Harry Shiers delaktighetstrappa/
Ann-Christine Gullacksen

•

Man behöver veta vem som bestämmer vad för att
kunna vara delaktig.

Detta har vi bland annat fått veta av personalen:
• Brukarna behöver få självförtroende och tränas att
ta ansvar.
• Personalen behöver lära sig att ta ”ett steg
tillbaka”.
• Visa tålamod.

Hur sätter det avtryck i framtiden?

Vi hoppas att man som brukare blir mer medveten om
sina möjligheter att vara delaktig, bestämma själv och
ha inflytande i vardagen.
Vi hoppas också att detta ökar personalens förståelse
för vad som är viktigt för brukarna.

Hur kan denna kunskap användas?

Vi har använt resultaten från denna studie till ett
samtalsmaterial som kan användas för att fundera över

vad delaktighet betyder för den enskilda människan.
Resultaten har lett fram till en förenklad modell av
den så kallade Shiers Delaktighetsstege. Den används i
samtalsmaterialet.
Vår erfarenhet är att brukare har många tankar om vad
delaktighet är. När är man inte delaktig? Hur kan man
bli och vara delaktig?
Dessa tankar är viktiga att brukare själva samtalar om.
Det är också viktigt att de pratar om det med den
personal som dagligen omger dem.
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Samtalsmaterialet ”Vad är delaktighet för dig?” samt en
rapport från hela delprojektet finns att ladda ner från
www.kfsk.se/delaktighet
Ann-Christine Gullacksen, docent i socialt arbete och
utvecklingsledare RoseMarie Hejdedal har varit ledare
för delprojektet ”Vad är delaktighet för dig?”, 2015

Utvärderingsverkstad

Vad har gjorts?

Vår Utvärderingsverkstad samlade personal och
brukare från LSS-verksamheterna i fyra kommuner
till en början (Landskrona, Höganäs, Staffanstorp och
Svalöv).
Under åtta månader har deltagarna träffats under
en halvdag för att lära om metoder att följa upp och
utvärdera insatser och förbättringsarbete i den egna
verksamheten. Deltagarna har parvis utfört ett eget
utvärderingsprojekt på sin arbetsplats mellan träffarna.
Varje träff har innehållit dels teoretiska moment i
form av miniföreläsningar, dels handledning på de
egna projekten. Inte minst har deltagarnas utbyte
av erfarenheter från sina egna projekt bidragit till
lärandet. På så sätt har de tränat olika moment i
utvärderingsprocessen med stöd från processledarna.
Det är att lära genom praktik, dvs. ”learning by doing”.
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Tre projekt har funnits med under hela verkstadstiden.
Ett sådant handlar om boendes syn på bomötenas
funktion och hur de genomförs. Ett annat undersökte
en metod för att ta reda på brukares delaktighet och
inflytande vid möten på en daglig verksamhet. Det
tredje projektet granskade en trivselenkät, så kallad
Nöjd-kund-indexundersökning, som både boende och
deras anhöriga svarat på.

Metoder som använts i dessa projekt har varit
intervjuer i grupp eller enskilt, kritisk granskning
av frågeformulär samt observation. Diskussioner
om etiska aspekter och deltagarnas nya roll som
utvärderare på den egna arbetsplatsen har diskuterats
vid träffarna.
Det samlade resultatet från Utvärderingsverkstaden
har blivit; ett projekt som är avslutat med
projektrapport; två projekt som har avrapporterats
i slutskedet, men som pga. oförutsägbara
omständigheter inte nått har fram till en slutlig
rapport. I en kommun kunde projektet inte
genomföras, varför deltagarna inte var med till slutet.

I projektrapporten för Utvärderingsverkstaden i
Skåne, finns sammanfattningar av samtliga tre projekt.
Denna rapport kan laddas ner från:
www.kfsk.se/delaktighet
Lisbeth Lindell, fil dr i sociologi och Ann-Christine
Gullacksen, docent i socialt arbete, har varit
processledare för Utvärderingsverkstad i Skåne,
2014/2015.

Foto: Lisbeth Svensson
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Tjänstedesign - ”Från ax till limpa”
Bakgrunden till detta pågående delprojekt är ett
seminarium om tjänstedesign som Kommunförbundet
arrangerade i december 2014. Margaretha Hägglund,
regional utvecklingsledare vid FoU Välfärd, Region
Västerbotten, och Ville Lintamo, Joyn Service
Design presenterade då ett tjänstedesignprojekt som
de tillsammans arbetat med i Västerbotten. Detta
seminarium väckte stort intresse hos deltagarna för att
arbeta på detta sätt.

Vad har gjorts?

Kommuner som hade många deltagare på seminariet
har erbjudits att vara med i ett delprojekt och
prova på att utveckla sin verksamhet med hjälp
av Tjänstedesign, där brukarna är med ”från ax
till limpa”. Ystad och Svalöv valde att gå med i
projektet. Deltagarna har själva valt ett aktuellt
utvecklingsområde där tjänstedesign kan användas
som verktyg för att ta reda på behov och utveckla
nya arbetssätt. Ystad har valt att arbeta med
genomförandeplaner medan Svalöv har lagt fokus på
att utveckla planer för ”Min kultur och fritid”.
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Hur har det gjorts?

Margareta Hägglund har anlitats som resurs vid
uppstart av arbetet Margaretha samt för att ge
handledning och vara ”bollplank” under arbetets
gång. Ann-Christine Gullacksen gör en avgränsad
följeforskning kring deltagarnas upplevelser av
Tjänstedesign.
Steg 1
Upptakt av arbetet var den 28 september, 2015 kl. 9.00
- 16.00 då verktyget Tjänstedesign introducerades och
deltagarna gavs vid en workshop möjlighet att lägga
upp en plan för arbetet.
Steg 2
Mellan den 9 september och 8 december sker
utvecklingsarbete på hemmaplan.
Steg 3
Den 9 december, 2015 kl. 9.00 - 13.00 återsamlas alla
deltagare för redovisning och erfarenhetsutbyte samt
återkoppling från forskare.

Vad är tjänstedesign?
Tjänstedesign som metod eller verktyg, bygger på att
den person som ska använda en tjänst också involveras
i den redan från planeringsstadiet. Att designa en
tjänst påminner mycket om att designa en produkt. På
samma sätt som man kan utforma en produkt så att
den är lätt att använda och förstå, så kan man göra det
med en tjänst. Men här är det ännu viktigare att både
personal och brukare är inblandade i hela processen,
så att designen tas fram tillsammans med användaren.
Processen konkretiseras steg för steg för den enskilde
brukaren och ger ett praktiskt verktyg i arbetet.
Den enskilde brukaren och personalen skapar
tillsammans ett begripligt, hanterbart och förutsägbart
sammanhang.
Den enskilde har hög delaktighet och inflytande
i att formulera sina önskade mål och sina starka
sidor, men även vad han/hon behöver hjälp med.
Utgångspunkten är ett förhållningssätt där vi tänker
kring hur vi kan anpassa verksamheten till den
enskilde istället för att den enskilde ska anpassa sig till
verksamheten.

Läs mer på
www.regionvasterbotten.se/halsa/fou/
funktionshinder/
Här finner du slutrapporten från
tjänstedesignprojektet i Västerbotten: ”Vi
Tillsammans – Tjänstedesignprojekt inom förstärkt
brukarmedverkan 2013 – 2015”

13

Nyskapande verksamheter och
brukarinflytande

Vad har gjorts? Hur har det gjorts?

Delprojektet har genomförts som en samtalscirkel
och arbetet har varit ny-skapande. Skapande behöver
inte alltid vara nytt. Aspekter, kunskaper och tankar
som är ”gamla” har i projektet mött varandra. Mötet
mellan ”gamla” tankar och idéer bidrar stundom till en
förstärkning av det ”gamla”, stundom till något nytt.
Därför bidrar möten mellan människor som inte, eller
som i liten grad tidigare har träffats, till nya tankar.
Diskussionsklimatet har varit okomplicerat och
kreativt under de sju halvdagar som samtalscirkeln
pågått. Troligen har detta satt spår hos var och en i
projektet utöver vad som redovisas i rapporteringen
av detta delprojekt. Deltagarna har kommit från
Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Lund, Osby,
Ystad och Föreningen Värnet i Malmö.
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Varför har det gjorts?

Delprojektets inledande syfte har varit att belysa
i vilken mån olika verksamhetsmodeller inom
funktionshinderområdet tar tillvara brukarnas
möjlighet till inflytande och delaktighet.
Efterhand har syftet glidit över till att belysa hur
organisering och styrning kan inverka på brukarnas
möjlighet till inflytande och delaktighet.

Brukarinflytande – Ett organisationsperspektiv
Projektet har inneburit att tidigare tankar har mötts.
När två tidigare tankar möts uppstår i bästa fall något
nytt. Tes och antites leder till syntes. I projektet har
den direkta effekten blivit att en grupp har etablerats
för att utveckla nyskapande verksamhet genom
nätverkande för brukarinflytande.

Organisering och styrning av personal inverkar på
brukarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.
Ny-skapande innebär att kunna ändra på styrning av
organisation, dess byråkrati och beakta människan.
Därför pekar rapporten på några fundament för
organisation i form av byråkrati och människa.
Byråkrati är en organisations formella delar.
Människan tolkar alltid verkligheten. Verkligheten är
således alltid subjektiv. Dessa två världar, byråkrati
och människa, möts i organisering och hindrar eller
möjliggör ny-skapande.
Beroende på deltagarnas olika yrkesroller har vi
hämtat modeller och underlag inte bara från området
LSS. I rapporten har vi inkluderat även andra delar av
samhällets stöd och serviceinsatser.
Organisering som begrepp är definitivt inte
värderingsfritt. Tvärtom är speciellt hur-frågan

föremål för omfattande debatt utifrån föreställningar
och moden om vad som anses vara rätt eller fel;
det vill säga hur ska vi organisera och styra en
verksamhet? Hur-frågan ledde oss vidare till frågan
som efter bästa förmåga försökt besvarats i rapporten:
Vilka hinder och möjligheter för ökat brukarinflytande kan
identifieras utifrån olika konstruktioner av organisationer som
villkor för resultat och effekter?
Brukaren i centrum eller brukaren i fokus är
begrepp som tycks vara vanligt förekommande. Båda
begreppen visar riktningen på det organisatoriska
handlingsutrymmet. Det betyder att de lagar och
riktlinjer som finns till grund för beslut om bistånd
och rättigheter för den enskilde (brukaren) ska
tolkas och förstås med brukarens intressen i första
rummet. De organisatoriska perspektiven och de
begränsade resurserna ska komma i andra hand.
Lagar och riktlinjer är från början skapade ur ett
brukarperspektiv (att göra nytta). Det är dock
viktigt att förstå att de formades som ett led i en
samhällsutveckling i en viss tid och under en viss
epok, med särskilt synsätt på hur denna formella
reglering ska förstås.

Delprojektet har letts av Sören Augustinsson, fil. dr.
Arbetsvetenskap och projektledaren.
Läs mer i rapporten ”Ny-skapande verksamheter och
brukarinflytande” som du kan ladda ner från:
www.kfsk.se/delaktighet
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Nyhetsbrev om Evidensbaserad praktik

ev om
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tik
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a
b
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Vad har gjorts? Hur har det gjorts?

Varje månad utkommer ett särskilt nyhetsbrev med
det som är aktuellt i satsningen på en evidensbaserad
praktik inom funktionshinderområdet. Här finns
beskrivningar och intervjuer från pågående delprojekt,
nätverk och andra aktiviteter i Skåne men också
nyheter från andra källor exempelvis från myndigheter
och intresseorganisationer. Genom nyhetsbrevet gör
vi också reklam för kommande aktiviteter.
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Varför har det gjorts?

Genom nyhetsbrevet vill vi lyfta fram
funktionshinderfrågorna och sprida intressant
information. Det kan gälla frågor om
brukarmedverkan, delaktighet och inflytande för
personer med funktionsnedsättning men också frågor

om systematisk uppföljning och personalfrågor,
exempelvis kompetensutveckling.

Vem/Vilka grupper av personer berörs?

Alla som är intresserade kan prenumerera på
nyhetsbrevet.
Meddela rosemarie.hejdedal@kfsk.se om du är
intresserad av att få kommande nyhetsbrev.
Din e-postadress läggs då till på vår sändlista och du
får nyhetsbrevet skickat till dig.
Tidigare artiklar som skrivits finner du på:
www.ebp.kfsk.se
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Medverkan, delaktighet och inflytande
på lika villkor
Varför har det gjorts?

I organiseringen av det regionala utvecklingsarbetet
inom verksamhetsområdet stöd till personer med
funktionsnedsättning har integrering av kunskap
och erfarenhet från brukare, professionella och
forskare varit vägledande. Utvecklingsarbetet har
således vägletts av grunden för en evidensbaserad
praktik. I allt från projektledningsgruppen, som
fungerat som en referensgrupp, till olika delprojekt
inom utvecklingsarbetet har representation från
brukare, professionella och forskare eftersträvats.
I detta arbete har det uppmärksammats att olika
aspekter av konferens- och mötesarrangemang inte
var tillgängliga för personer med olika former av
funktionsnedsättning som exempelvis syn- eller
hörselnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning.
Delprojektet ”Medverkan delaktighet och inflytande
på lika villkor” tillkom som ett led i att göra
utvecklingsarbetet tillgängligt och skapa möjligheter
för delaktighet och inflytande på lika villkor i
utvecklingsarbetet och på lång sikt även inom olika
verksamheter inom funktionshinderområdet och på så
vis stärka framväxten av en evidensbaserad praktik.
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Syftet med delprojektet har varit att söka och sprida
kunskap om arbetssätt metoder och mötesformer
som skapar möjlighet till medverkan, delaktighet och
inflytande på lika villkor inom utvecklingsarbetet.

Vad har gjorts?

Inom ramen för delprojektet har myndigheters
och intresseorganisationers information om
tillgänglighet sammanställts i form av en checklista.
Vidare har intervjuer genomförts med olika
intresseorganisationer och verksamheter som leds
av personer med funktionsnedsättning kontaktats.
Deras beskrivningar av mötes- och beslutsformer
har sammanställts som illustrativa exempel på hur
medverkan och inflytande kan ske på lika villkor.
Kunskapen som genererats inom delprojektet har
också använts för att skapa bättre tillgänglighet i allt
från inbjudan till upplägg av möte och konferenser
inom ramen för utvecklingsarbetet.

Hur sätter det avtryck i framtiden?

Delprojektet bidrar till att sprida kunskap om vikten
av att beakta tillgänglighetsaspekter och tänka över
mötes- och beslutsformer för att skapa möjlighet
för medverkan och delaktighet på lika villkor oavsett
funktionsnedsättning. Denna kunskap förväntas bidra
till högre grad av brukarmedverkan, vilket är en av
förutsättningarna för framväxten och upprätthållandet
av en evidensbaserad praktik.

Läs mer i rapporten ” Medverkan, delaktighet och
inflytande på lika villkor” som du kan ladda ner från:
www.kfsk.se/delaktighet
Hanna Egard, Malmö Högskola har varit ledare för
delprojektet.
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Medskapande ledarskap i praktiken

Vad har gjorts?

I september 2015 samlades 35 medarbetare, chefer,
utvecklingsledare och brukarrepresentanter till en
utbildningsdag för att lära sig mer om hantverket
kring medskapande genom att tillsammans arbeta
med frågan; Hur tar vi tillvara allas resurser i
arbetet med förändring? Deltagarna kom bl a från
kommunerna Malmö, Vellinge, Osby, Kristianstad,
Kävlinge, Landskrona, Lund och Svalöv samt från
habiliteringen, Region Skåne.

Hur har det gjorts?

David Ershammar ledde utbildningsdagen tillsammans
med Kajsa Balkfors. David har i många år har arbetat
med förändringsarbete och brukarinvolvering inom
den offentliga sektorn. Under dagen fick deltagarna
teoretisk genomgång och möjlighet att praktiskt
tillämpa olika metoder för medskapande ledarskap.
Det handlade om komplexa, komplicerade och enkla
problem och organisationen som levande (komplext
adaptivt) system. Medskapande process - Divergens,
emergens, konvergens, Appreciative Inquiry, Triosamtal World café, Pro action Café, Collective
mindmapping, mm.
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Varför har det gjorts?

Medskapande ledarskap kan vara ett bra sätt att
arbeta om man vill få stora nya förändringar, jobba
över gränserna tillsammans och dessutom utnyttja
brukarnas potential fullt ut.
Kursen utgår från tanken att alla sitter inne med
kunskap, särskilt de som sitter längst ut i systemet, det
vill säga brukarna själva och de som arbetar med dem.

Vad är medskapande ledarskap?

Medskapande ledarskap är en samling tankemodeller,
förhållningssätt och metoder som personer som
praktiserar kollektivt förändringsarbete satt samman
och vidareutvecklat till en kraftfull verktygslåda.
Medskapande ledarskap används över hela världen och
hjälper organisationer att bättre ska möta komplexa
utmaningar genom ”förändring underifrån” och
medverkan av många aktörer.
Medskapande passar bäst när svaren inte är givna
och en flera aktörer med olika perspektiv behöver
bli involverade. Brukarmedverkan i ett hierarkiskt
målstyrt system är svårt att få riktigt meningsfullt.
Arbetar man istället syftesstyrt där många aktörer

engageras i ett utforskande med hjälp av metodik
för medskapande ökar chansen att dialogen leder till
förnyelse.

Vad tyckte deltagarna?

Deltagarna gav utbildningsdagen ett högt omdöme
och kan rekommendera utbildningen till andra.
”Analytisk, Högnivå. Nya vinklar på hur komplexa
processer kring delaktighet kan hanteras”
”Stärkt mig ytterligare i min roll som går ut på att

göra brukarna delaktiga. Mer kött på benen för att
argumentera för behovet till cheferna”.
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Här kan du läsa mer om Medskapande ledarskap:
www.mlip.se
Socionom David Ershammar är ansvarig för detta
delprojekt.

Hur tryckt informationsmaterial kan
göras mer tillgängligt
Vem har deltagit?

Medarbetare från Vuxenhabiliteringen, FoU-enheten
och Kommunikationsenheten inom Habilitering och
Hjälpmedel i Region Skåne samt Malmös kommunala
habilitering har ett pågående delprojekt om hur tryckt
informationsmaterial som riktar sig till brukare kan
göras mer tillgängligt.

Varför har det gjorts?

Syftet är att förbättra informationsmaterialet utifrån
patienternas och brukarnas synpunkter. Delprojektet
ska undersöka om innehållet i verksamheternas
informationsmaterial stämmer med de behov
patienterna och brukarna har samt vilka styrkor och
svagheter de upplever i materialet.

Vad har gjorts?

Diskussioner har förts med patienter och brukare i
fem referensgrupper. I grupperna ingick personer
från de s.k. målgrupperna lindrig utvecklingsstörning,
autism och rörelsehinder. Deltagarna fick det tryckta
informationsmaterialet hemskickat innan gruppträffen
i respektive verksamhet. Vid gruppträffarna ställdes
frågor om informationsmaterialets begriplighet,
relevans, innehåll och utseende.
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Preliminära resultat från referensgruppen med
personer med autism inom Vuxenhabiliteringen visar
att deltagarna upplever att de har nytta av det tryckta
informationsmaterialet och att de anser att det som

beskrivs i materialet är relevant. Det framkommer
många förslag på förbättringar både når det gäller
tydlighet och tilltal. Till exempel bör det bli ännu
tydligare hur man kommer i kontakt med enheterna
och hur man tar sig dit. De bilder och symboler som
används i materialet anses inte vara tydliggörande.
Det finns önskemål om att det ska betonas att det är
patienten och brukaren som bestämmer vad och hur
mycket man vill berätta, t.ex. vid första mötet med en
kurator. Det finns även önskemål om att tydliggöra
hur det går till vid habiliteringsplanering tillsammans
med personalen.

Hur sätter det avtryck i framtiden?

Metoden med referensgrupperna är användbar
för att göra informationsmaterial mer tillgängligt.
Synpunkterna på informationsmaterialet
kan ge personal i verksamheterna och på
kommunikationsenheter mer kunskap om vilka behov
de olika målgrupperna har vid informationshämtning
via skrift. Informationsmaterialet kommer att
revideras utifrån patienternas och brukarnas
synpunkter efter att synpunkter från alla tre
målgrupperna vägts samman.

Kirstine Thorsted, FoU-ledare. Fil dr. sociolog är
ansvarig för detta delprojekt.
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Hur mentorskap kan stärka ungdomars
delaktighet
Vad har gjorts?

Hösten 2014 arrangerades en workshop om
mentorskap och delaktighet. Workshopen riktade
sig till mentorer och personer som arbetar inom en
verksamhet där mentorskap bedrivs eller planeras.

Varför har det gjorts?

Syftet med workshopen var att inspireras och lära
av varandra för att kunna utveckla mentorskap och
verksamheternas mentorskapsprogram.

Hur har det gjorts?

Vid workshopen beskrevs mentorskap ur
projektledningsperspektiv, kursledningsperspektiv
och mentors- och adeptperspektiv. Tre olika
mentorsverksamheter presenterades. Alla syftar till
att stödja barn och ungdomar och minska barriärer
för delaktighet. Två av verksamheterna är knutna till
högskolor i Skåne och en är knuten till Habilitering &
Hjälpmedel inom Region Skåne.
Lärande Resurscentrum Kristianstad högskola inledde
workshopen. Pia Häggblom, samordnare för studenter
med funktionsnedsättning och mentor Jenny Enemark
gav en beskrivning av mentorsprogrammet för
studenter med funktionsnedsättning. Mentorn, som
är student, stödjer en annan student med svårigheter i
studiesituationen med att strukturera eller planera sina
studier. Av beskrivningen framgick hur betydelsefullt
det är för en mentor att utföra uppdraget och se vilken
skillnad stödet kunde göra.
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Näktergalens mentorsverksamhet, Malmö Högskola.
Verksamhetsledare Carina Sild-Lönnroth och
mentorn Amanda Möller gav en beskrivning av
mentorsverksamheten Näktergalen, som är en del av
ett nationellt och internationellt projekt. Elever på
utvalda grundskolor i Malmö ges möjlighet att få en
mentor som är student på Malmö högskola. Tanken är
att överbrygga sociala klyftor och att inspirera elever
från studieovana miljöer till högskolestudier.
Unga Mentorer, Habilitering & Hjälpmedel i Region
Skåne. Helena Rydberg, projektledare, och Björn
Jönsson, pilotmentor, beskrev Unga Mentorer som
har delfinansierats av Arvsfonden. Inom Habilitering
& Hjälpmedel erbjuds mentorskap till ungdomar
mellan 13 och 20 år med rörelsehinder, autism
och utvecklingsstörning. Björn Jönsson berättade
om betydelsen av att det finns förebilder som kan
inspirera ungdomar med funktionsnedsättning. Helena
Rydberg beskrev hur Unga Mentorer byggts upp och
utvecklats sedan starten 2010.
Marie Pihl, arbetsterapeut, och Eva Warnerbring, Siw
Berkowitz Kornfält, och Marianne de Blanck Wirén,
psykologer, berättade om sina erfarenheter med att
bygga upp utbildningar som kan rusta mentorerna
för deras uppdrag med att ha en adept med liknande
funktionsnedsättning under ett år.
Tre mentorer från Unga Mentorer debatterade hur
insatserna kring mentorsverksamheten kan förbättras.

De beskrev att behovet av stöd är stort hos ungdomar
med funktionsnedsättning, samtidigt som det är
personligt givande att vara mentor. Förutsättningarna
för mentorerna kan förbättras, t.ex. genom arvodering,
vilket skulle möjliggöra att fler kan bli mentorer.
Resultaten från utvärderingar av Unga Mentorer
presenterades av Stine Thorsted, FoU-ledare
på Habilitering & Hjälpmedel. Fyra rapporter
har publicerats om mentorsverksamheten. Alla
mentorskurser har utvärderats av mentorer
och adepter genom att de har svarat på
formulär och intervjuats om sina upplevelse av
mentorsverksamheten.
Majoriteten av deltagarna inom de tre målgrupperna
anser att mentorskursen är bra eller mycket bra, och
majoriteten anser även att kursen kan stärka dem i
deras framtida mentorskap. Vissa mentorer upplevde
att det var svårt att upprätthålla kontinuitet i kontakten
med adepterna, samtidigt som det är utvecklande att
vara mentor. Adepterna upplevde det som särskilt
positivt att lära sig och inspireras av mentorn och
upplevde även att stödet kan stärka dem i svåra
situationer.

Hur sätter det avtryck i framtiden?

Beskrivningar av hur projekten byggts upp och
vad som har upplevts som positivt och negativt
för mentorer och adepter är viktig kunskap att ta
med sig i det fortsatta arbetet med att utveckla
mentorsverksamhet. Konkreta resultat av workshopen
var att nya nätverk bildades samt att deltagarna
mentorer och medarbetare från FoU och Unga
Mentorer, Habilitering & Hjälpmedel, bjöds in till
Malmö högskolas internationella konferensen The
international Nightingale Network.

Läs mer:
Näktergalen
Grander, M. & Sild Lönroth, C.
Mentorskap för barn och unga.
Unga Mentorer
FoU-rapport 9/2014 Utvärdering av mentorskurs
för personer med utvecklingsstörning. av Louise
Björnestrand https://rsvpn.skane.se/Public/
HAB/5-Omoss/FoU/publikationer%20
2014/,DanaInfo=www.skane.se+fourapport-2014nr9.
pdf
FoU-rapport 12/2013 En utvärdering av
mentorsverksamheten för personer med rörelsehinder
(2010-2012). Av Stine Thorsted. https://rsvpn.skane.
se/Public/HAB/5-Omoss/FoU/publikationer2013/,DanaInfo=www.skane.se+fourapport2013nr12.pdf
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Kirstine Thorsted, FoU-ledare. Fil dr. sociolog är
ansvarig för detta delprojekt.

Dialogkonferenser

Vad har gjorts?

Hösten 2013 och våren 2014 inbjöd projektledare
Greger Nyberg och forskningsledare Ann-Christine
Gullacksen till sammantaget fyra dialogkonferenser
runt om i Skåne (Lund, Kristianstad, Helsingborg och
Eslöv). Syftet var att fånga upp intresse och behov av
utveckling inom funktionshinderområdet.
En tidigare gjord kartläggning av utvecklingsbehov
inom funktionshinderområdet och dessa
dialogkonferenser blev upptakten till satsningen på en
evidensbaserad praktik (EBP) i Skåne.
Deltagarna visade stort intresse och flera förslag till
mindre projekt och aktiviteter kom fram. Fyra av
de förslag som flest visat intresse för utformades
till delprojekt som startade under 2014. Dessa kom
senare att följas av fler delprojekt.
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Ansvariga utsågs för att driva följande delprojekt
vidare;
1. Vad är delaktighet för dig?
2. Utvärderingsverkstäder.
3. Ny-skapande verksamhet och brukarinflytande.
4. Daglig verksamhet och steget efter.

En projektbeskrivning utarbetades för varje delprojekt
och följdes av inbjudan till informationsträff för vart
och ett av dem. Deltagandet slogs fast vid detta möte.

Vem har deltagit?

I dialogkonferenserna deltog företrädare för
funktionshinderorganisationerna och representanter
för kommunerna (chefer, utvecklingsledare och
medarbetare).
Följande intressenter anmälde sig till medverkan i ett
eller flera av delprojekten; Kommunrepresentanter
från Bromölla, Burlöv, Eslöv, Höör, Kristianstad,
Lomma, Lund, Osby, Simrishamn, Staffanstorp,
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Åstorp,
Örkelljunga samt deltagare från Föreningen Värnet i
Malmö och HSO i Malmö.
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DISAM-nätverket
Varför har det gjorts?

Tanken med DISAM är att det i alla kommuner –
stora som små – ska kunna finnas en funktion som
samordnar aktiviteter för brukarinflytande, sprider
information och är en länk till Kommunförbundet i
frågor om brukarmedverkan och brukarinflytande.
DISAM står för delaktighets- och
inflytandesamordning. Namnet tillkom våren 2015
efter att vi kommit fram till att BISAM (som var
den benämning som till en början har använts)
kunde förväxlas med den funktion som finns inom
socialpsykiatrin och som har en annan inriktning.
Utifrån en diskussion om rollen har tankar lyfts fram
om hur denna funktion skulle kunna permanentas
och bli en viktig del i en hållbar implementering av
brukarinflytande i basverksamheter. Flera kommuner
har börjat skissa på en sådan organisation.
DISAM kan organiseras på olika sätt med utgångspunkt
från behovet. Varje kommun och verksamhet behöver
finna sitt sätt att forma denna funktion. I en del
kommuner kombineras denna arbetsuppgift med
samordning av arbetet med Delaktighetsmodellen.
DISAM-funktionen behöver inte vara knuten till en
särskild person, den kan delas av flera som skiftas om
med arbetsuppgifterna och att komma till nätverket.
Strävan bör vara att kommunen/verksamheten har med
en representant vid länets nätverksträffar.
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Vem har deltagit?

Totalt har nätverket ett fyrtiotal mer eller mindre aktiva
medlemmar från kommuner, alternativa utförare och
brukarorganisationer. Deltagarna har hittills kommit
från Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad,
Lund, Osby, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Ystad,
Ängelholm, Attendo Rökaholm, samt Unga Funkisar,
Kristianstad, HSO Malmö och Föreningen Värnet i
Malmö.

Hur ses vi?

Nätverket har sedan våren 2014 träffats 3-5 gånger per
år. Varje träff pågår ca 3 timmar. Utvecklingsledaren är
sammankallande för DISAM-nätverket.
Från hösten 2015 skiftas deltagarna om med värdskapet
för nätverksträffen. Nätverksträffen kombineras med
inblick i en verksamhet som värden tycker är intressant
att lyfta fram.

Foto: Susanne Nilsson CC BY-SA 2.0

Vad gör vi?

Vid nätverksträffarna sker erfarenhetsutbyte, tips och
idéer förmedlas.
Deltagarna i nätverket har tillsammans formulerat
DISAMs funktion för att stärka brukarinflytande.
Funktionen innebär:
•
•
•
•
•
•
•

Att upptäcka vardagsinflytande och lyfta detta.
Ha kännedom om viktiga pågående aktiviteter som
handlar om brukarinflytande.
Bli kallade till diskussion om verksamhetsutveckling.
Hämta och sprida information inom verksamheten
och organisationen (uppifrån och ner, nerifrån och
upp, utifrån och in, inifrån och ut)
Bevaka brukarnas möjlighet till inflytande och
delaktighet.
Vara ”Spindeln i nätet”/”Länken mellan” olika
aktörer och aktiviteter.
Peka på grunder för inflytande t ex kommunikation.

På följande sätt vill deltagarna stärka DISAMs roll:
•
•

Lyfta behovet av DISAM-funktionen till ledningen
och till politikernivå.
Fortsätta träffas i nätverk för att lyfta behov och
kunna agera gemensamt.
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Hör av dig till rosemarie.hejdedal@kfsk.se om du vill
bli inbjuden till träffarna i DISAM-nätverket

Delaktighetsmodellen –
Uppföljningsstudie 2014:1
Vad är Delaktighetsmodellen?

Brukarnas delaktighet och inflytande är vägledande
för arbetet inom verksamheter som erbjuder
stöd, service och habilitering till människor med
omfattande funktionshinder. Delaktighetsmodellens
delaktighetsslingor är en metod för att underlätta
brukarnas väg mot empowerment och involverar
personalen i denna utveckling. Att utveckla brukarnas
delaktighet kan också ses som ett led i verksamhetens
kvalitetsutveckling och för att stärka en evidensbaserad
praktik inom funktionshinderområdet.
Delaktighetsmodellens bärande idé är att stödja och
öva brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina
behov och önskemål tillsammans med andra brukare
som de delar vardagen med. Modellen bygger på
dialogsamtal, delaktighetsslingor, som förs i mindre
grupper, brukare för sig och personal för sig, innan alla
träffas för ett gemensamt samtal. Alla samtal leds av
Vägledare som inte är personal till brukarna. Samtalen
centreras kring ett särskilt valt vardagligt tema med
intresse för brukarna.
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En delaktighetsslinga inleds alltid med brukarträffen.
Tillsammans med Vägledarna formulerar de s.k.
stafettfrågor till personalen. Dessa träffas därefter
i en egen grupp och samtalar kring temat utifrån
sina erfarenheter och formulerar sina stafettfrågor
till brukarna. När brukarna har träffats två gånger
sammanstrålar båda grupperna till ett gemensamt

avslutande samtal då alla stafettfrågor tas upp. I slutat av
detta samtal deltar även chefen för att tillsammans med
deltagarna lägga en plan för hur förslag och synpunkter
kan tas tillvara och föras vidare in i verksamheten.
Chefens engagemang kan vara avgörande för hur
dialogen leder till förbättring och förändring i verksamheten.
Syftet med detta arbetssätt är att öka brukarnas
möjlighet att få inflytande över sina liv och sin
vardagssituation - en väg mot empowerment. Det
innebär att Delaktighetsmodellen kan ses både som en
träning för att lära sig ta ansvar och vara delaktig och
som ett medel för inflytande och delaktighet. Samtidigt
visar erfarenheten att personalen upplever samtalen
som ”perspektivöppnare” på så sätt att de lär sig nytt
om både sina egna föreställningar och brukarnas
livsvärld.

Vad har gjorts?

Under 2013-2014 gjordes en omfattande studie som
följde upp genomförda delaktighetsslingor i Skåne
mellan åren 2008 – 2013. (Gullacksen & Hejdedal
2014:1). 291 svar via enkät eller intervjuer (i grupp
eller enskilt) finns i materialet. Mindre omfattande
uppföljningar har gjorts under 2010 och 2011. I alla
dessa uppföljningsstudier beskrivs erfarenheter av hur
Delaktighetsmodellen genomförs ute i verksamheter
och upplevt resultat från delaktighetsslingorna.

Vem har deltagit?

Uppföljningsstudien har genomförts med hjälp
av Vägledare och Brukarvägledare. Vägledare från
Landskrona, Kristianstad och Sjöbo kommun har
utifrån en kollegiegranskningsmodell genomfört
fokusgrupper och intervjuer med brukare, Vägledare,
personal och chefer. Vägledare och Brukarvägledare
från Eslövs kommun har utfört intervjuer i Lunds
kommun och Attendo LSS i Lund. Därutöver har
intervjuer genomförts av ansvariga för delprojektet. 1:a
linjechefer, områdeschefer och Vägledare från ett stort
antal av Skånes kommuner har besvarat en enkät.

Varför har det gjorts?

Delaktighetsmodellen grundar sig dels i teoretisk
kunskap och dels i den beprövade erfarenhet som finns
hos personal och i verksamheten samt i brukarnas
upplevelser av sin livssituation. Den erfarenhetsbaserade
kunskapen handlar om gruppdynamikens kraft,
jämställdhetseffekter, förstärkning av identitet och
självförtroende genom förebilder, upplevelse av att
kunna påverka, att bli sedd som individ samt möjlighet
till reflektion över sina erfarenheter.
Delaktighetsmodellens huvudsyfte är att underlätta för
brukarna att själva aktivt påverka och uppnå sådana
effekter. En grundtes i Delaktighetsmodellen är att
både brukare och personalen kring brukarna måste
samverka i dessa processer. Uppföljningsstudierna har
haft för avsikt att ta reda på om Delaktighetsmodellen
åstadkommer sådana effekter.

Hur sätter det avtryck i framtiden?

Uppföljningen är ett led i att skapa en modell för
en systematisk kvalitetskontroll av arbetet med
Delaktighetsmodellen. Det första ledet i detta
arbete har varit att formulera indikatorer för

Delaktighetsmodellens genomförande, dvs. att
modellen används på rätt sätt. Därefter är avsikten att
ta fram indikatorer för att mäta modellens effekter på
brukarnas grad/förändring av upplevd delaktighet.
I ett parallellt projekt ”Vad är delaktighet för dig?”
har vi utvecklat en variant av Shiers delaktighetsstege .
Denna variant utgår från ett upplevt brukarperspektiv
som blivit ett resultat av ett antal samtal med brukare
om vad delaktighet är för dem. Det återstår att utreda
om denna variant av delaktighetsstege och den
stegvisa beskrivningen av delaktighet kan fungera som
mätinstrument för att notera förändring av upplevd
delaktighet
Den första delen av att utveckla en systematisk
uppföljningsrutin för Delaktighetsmodellen har
genomförts genom uppföljningsstudien 2014. Arbete
pågår med att bestämma relevanta indikatorer för att
följa modellens stringens. Kommande aktivitet är att ta
fram och testa indikatorer och mätverktyg för resultat
såsom ökad delaktighet för brukare och eventuellt
positiva bieffekter.
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Rapporter
Uppföljningsstudien Delaktighetsmodellen – en väg
mot empowerment. Uppföljningsstudie av erfarenheter
från Skåne. Skriftserie 2014:1 finns att ladda ner från:
www.kfsk.se/delaktighetsmodellen
Här finns även tidigare publikationer och utvärderingar
av Delaktighetsmodellen.

Delaktighet för personer
med omfattande intellektuell
funktionsnedsättning
Vad har gjorts?

I april 2015 arrangerades workshopen ”Delaktighet
för personer med omfattande intellektuell
funktionsnedsättning” på Stadshuset i Malmö.

Varför har det gjorts?

Syftet med workshopen var att utforska arbetssätt som
främjar kommunikation, delaktighet och möjligheter
att påverka för personer med omfattande intellektuell
funktionsnedsättning.

aspekter av livet och ytterst handlar delaktighet om
den enskildes människovärde. Varje subjekt har rätt
att definiera sig själv. Problem uppstår i och med
att strukturer kring exempelvis LSS-verksamheter
inte alltid lämnar utrymme för delaktighet och
självbestämmande. Betydelsen av att arbeta med dessa
strukturer betonades av Petra som uppmanade till
att tänka i nya banor kring organisering av arbetet på
boenden, t.ex. låta schemaläggning utgå från brukares
önskemål.

Vem har deltagit?

Ledningsperspektivet belystes av Lisbeth Nilsson,
enhetschef Malmö stad, och Emma Sällberg,
sektionschef Malmö stad. Uppmaningen var att
ledare ständigt ska hålla samtalet kring delaktighet
inom en verksamhet i gång och att nya medarbetare
ska presenteras för värdegrunden och tränas i att
upprätthålla den.
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Logopederna Ville Roslund (Malmö
kommunala habilitering) och Helene Ahnlund
(Vuxenhabiliteringen, Region Skåne) delade med
sig av sina tankar kring stödjande strategier för
delaktighet. De betonade att den professionella är
gäst på brukarens hemmaplan och att professionella
får ta denna roll på största allvar. Det är i grund och
botten den professionellas agerande som skapar
förutsättningar för bra möten. Helene beskrev ett

Petra Björne, fil dr i kognitionsvetenskap och FoUkoordinator på FoU Socialt hållbar utveckling,
ansvarade för workshopen och intresset var stort.
Deltagarna (63 personer) kom från sammanlagt
nio kommuner - Eslöv, Landskrona, Lund, Malmö,
Helsingborg, Ängelholm, Svedala, Kristianstad och
Ystad - samt från en frivilligorganisation (föreningen
Värnet i Malmö).

Hur har det gjorts?

Petra Björne inledde workshopen med en kort
presentation om hur självbestämmande och
delaktighet kan förverkligas för personer med
omfattande intellektuella funktionsnedsättningar
som ofta också har stort behov av stöd för sin
kommunikation. Delaktighet påverkar många

förhållningssätt där den professionella ”navigerar
inom ett kreativt utrymme” och testar strategier
för att komma åt det som ofta inte kommuniceras.
Utforskandet är centralt för att undersöka vad som
kan leda till glädjeämnen hos brukaren och minska
konflikter i vardagen. Helene betonade även att i den
professionellas roll ingår att stödja och varken tvinga
eller överge personer med omfattande intellektuella
funktionsnedsättningar.
Efter inspirerande introduktioner vidtog
gruppdiskussionerna med frågor om vad som kan
främja och stjälpa delaktighet för personer med
omfattande intellektuella funktionsnedsättningar
samt om det finns arbetssätt som gör det möjligt
för personer med omfattande intellektuell
funktionsnedsättning att vara delaktiga och utöva
självbestämmande i högre grad än vad som ofta
är fallet i LSS-verksamheter idag. Gruppernas svar
dokumenterades gruppvis och sammanfattades i en
tankekarta av Magnus Björne, som är pedagogiskt
ansvarig i en daglig verksamhet i Malmö stad.

Hur sätter det avtryck i framtiden?

Diskussionerna ledde till många konkreta förslag på
hur delaktighet kan uppnås. Det blev också tydligt
att personal behöver utrymme för reflektion och
erfarenhetsutbyte för att uppnå och upprätthålla
delaktighet för brukare med omfattande intellektuell
funktionsnedsättning.
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Petra Björne, fil. dr. i kognitionsvetenskap ledde
utbildningsdagen.
Kirstine Thorsted, FoU-ledare. Fil dr. sociolog är
ansvarig för delprojektet.

Daglig verksamhet och steget efter
Varför har det gjorts?

Syftet med delprojektet ”Daglig verksamhet och
steget efter” har varit att diskutera en utveckling
av nya arbetsformer med tydligt brukarinflytande.
Arbetsformer som kan underlätta för målgrupper
inom daglig verksamhet att testa eller övergå till
arbete på den öppna arbetsmarknaden och skapa
valmöjligheter för brukaren.

Vad har gjorts?

Delprojektet har haft formen av en forskningscirkel
där deltagarna träffats varje månad under hösten
2014 och våren 2015. Deltagarna i cirkeln hade olika
förväntningar med sig om hur de önskade arbeta. I
syfte att skapa en gemensam kunskapsbas inleddes
cirkeln med att alla skulle läsa projektrapporten ”Rätt
stöd till arbete”, Handikappförbunden 2014.
https://rattstodtillarbete.wordpress.com/
material/
Det fanns olika idéer om vad deltagarna ville
använda cirkeln till vilket ledde fram till att sju olika
frågeställningar och projekt formulerades. I dessa
projekt fanns med representanter från kommuner,
från Arbetsförmedlingen och frivilligorganisationer.
Några av de ursprungliga deltagarna fullföljde
inte cirkeln, p.g.a ändrade arbetsuppgifter, hög
arbetsbelastning och av andra skäl. De deltagare
och projekt som var kvar då cirkeln avslutades var;
”Utveckla samverkan kring övergång mellan Daglig
verksamhet och arbetsförmedlingen” , ”Övergång
daglig verksamhet – studier”, ”Delaktighet i
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boende – väg till självständighet och att gå vidare”
och ”Frivilligsektorns bidrag till självständighet,
föreningsdrivna arbetsplatser”.
De enskilda ”projekten” hade hunnit olika långt när
cirkeln avslutades.

Hur sätter det avtryck i framtiden?

Ett projekt har arbetat med att utveckla rutiner
för övergången mellan daglig verksamhet och
Arbetsförmedlingen i syfte att öka tryggheten för
brukarna. Denna modell kan användas i andra
kommuner och på så sätt bidra till självständighet och
en trygg övergång mellan DV och AF även där.
Genom att cirkeldeltagarna har delat med sig av sina
erfarenheter och olika sätt att arbeta har alla deltagare
fått kunskap om alternativa sätt att arbeta med
brukarnas delaktighet och väg mot självständighet.

Ingrid Runesson, fil dr i Socialt arbete har tillsammans
med projektledaren för EBP-projektet i Skåne varit
ledare för delprojektet Daglig verksamhet och steget
efter.
Erfarenheter från forskningscirkeln presenteras i
rapporten ”Daglig verksamhet och steget efter” som du
kan ladda ner från www.kfsk.se/delaktighet

Brukarrevision

Vad görs?

Socialpsykiatrin i de fem kommunerna (Ystad,
Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup) i Sydöstra
Skåne (SÖSK) inbjuder personer med egen erfarenhet
av psykisk ohälsa och anhöriga till personer med
psykisk ohälsa att gå utbildningen ”Brukarrevisor”.
FoU-Blekinge står för undervisningen som förväntas
pågå från november 2015 till våren 2016.

Varför har det gjorts?

Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och
verksamhetsutveckling.
Brukarrevisioner är granskningar som genomförs
av brukare. Det är verksamheter inom stöd,
vård och service för personer med psykiska
funktionsnedsättningar som ska erbjudas bli granskade
genom ”brukarrevisioner”. Målet med revisionen
är att söka svar på hur de som får insatser tycker att
det fungerar och dels ge verksamhetsledning och
medarbetare förslag på förbättringar.
Brukarrevisionen bygger på intervjuer eller enkäter
och resulterar i en rapport.

Metoden syftar till att tillvarata brukarerfarenhet och
delaktighet på verksamhetsnivå och den har bland
annat använts i arbetet med att öka inflytandet hos
brukare.

Hur görs det?

Utbildningen omfattar 8 halvdagar samt tillfällen för
handledning
I utbildningen varvas föreläsningar med praktiska
övningar, där deltagarna tillsammans får träna på att
göra en brukarrevision. Deltagarna undervisas i enkätoch intervjuteknik och får i praktiska övningar träna
på att göra en analys av intervjusammanställningarna
och att göra skriftliga och muntliga presentationer.

35

Utbildningen kommer att avslutas med en
utvärderande workshop tillsammans med
uppdragsgivare och andra intressenter som varit
delaktiga i processen med brukarrevisionen.

Kirstine Thorsted, FoU-ledare. Fil dr. sociolog är
ansvarig för delprojektet.

Barn och Unga
Konferens och Idégrupp

Vad har gjorts?

Arbetet med förstärkt inflytande och delaktighet
för barn och unga aktualiserades genom en dialogkonferens under hösten 2014.
Vid denna konferens gav Ann-Marie Stenhammar
bl a information från projektet ”Egen växtkraft”
utifrån inspirationsboken ”Lyssna på oss!”. Positiva
erfarenheter från Skåne lyftes fram.
Tankar och idéer från konferensen fördes vidare
till en Idégrupp som skapades för att implementera
inflytandefrågorna i praktisk verksamhet.
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Samarbete med Barnrättsforum Skåne har inletts bl
a för att se hur barnrättskonventionens rättigheter
tas tillvara för gruppen barn och unga med
funktionsnedsättningar.
Planer finns på samverkan kring denna fråga med
barn- och unga-satsningen inom EBP.
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Konferens ”Hur kan man skapa
delaktighet?”
- Presentation av medverkande och innehåll
Hur kan man arbeta med delaktighet?

Vid mässborden berättar vi om
funktionshindersatsningen och hur den gett
möjlighet att prova nya metoder, utbyta erfarenheter,
knyta kontakter och ta del av aktuell information
och forskning. Aktiva deltagare, forskare och
utvecklingsledare kommer att berätta om delprojekt,
nätverk, utbildningsdagar och andra aktiviteter som
genomförts. Syftet har varit och är att öka kunskapen
om brukarinflytande och brukarmedverkan och om
hur man kan skapa detta.
Du kommer även att få möjlighet att ”tycka till” i olika
frågor.
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Jonas Helgesson

Jonas Helgesson är
känd som föreläsare,
ståuppare, skribent och
författare. Han har gett ut
självbiografin ”Grabben
i kuvösen bredvid” där
han berättar sin egen
berättelse att växa upp
med en CP-skada. I sin
andra bok ”Ett CP-bra
liv” diskuterar han olika
förutfattande meningar
kring funktionshinder
och hur vi bemöter
“annorlunda” människor på bästa sätt. Jonas är också
känd från musikalen ”Livet är en schlager”.
Jonas pratar om sin syn på delaktighet och inflytande
över livet utifrån sin egen erfarenheter av att ha en
CP-skada.

Per Germundsson, moderator för dagen

Per Germundsson är lektor i socialt arbete och fil dr
i handikappvetenskap. Han har mångårig erfarenhet
av arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning för
människor med funktionsnedsättning.
Under senare år har Per allt mer fokuserat och
forskat kring samverkan mellan professioner
och aktörer inom välfärdsstaten. Han har
bl a genomfört ett forskningsprojekt kring
samverkansöverenskommelsen om habilitering mellan
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.
Per delar med sig av sina reflektioner om delaktighet,
dels utifrån sina egna erfarenheter av forskning inom
området, dels utifrån vad som händer vid mässborden
under dagen.

Slangbellan

Slangbellan spelar upp teatern ”Konsten att vara
delaktig”
Föreställningen handlar om hur det är att jobba med
delaktighet ”på golvet”.
Vem bestämmer hemma hos mig?
Det jag gör, har det något värde?
Hur ska man tolka alla vackra ord som vi har satt som
mål i vår verksamhet?
Medverkande: Anna Palmqvist, Cizzy Åberg, Lena
Forsheden, Joachim Lantz och Helena Gerdmar
I denna forumteater bjuds även du in att delta.
Slangbellans teatergrupp drivs av personer inom daglig
verksamhet i Lunds kommun.

www.teaterslangbellan.wordpress.com
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Konferens ”Hur kan man skapa delaktighet?”
Onsdag den 25 november 2015 i Eslövs Medborgarhus
Program
09.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.50
10.50 - 11.00
11.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.45
14.45 - 15.00
			

Registrering, kaffe och frukt
Inledning av konferensen, Carina Lindkvist
Föreläsning om delaktighet, Jonas Helgesson
Moderator Per Germundsson har ordet
Tid att besöka mässbord
Reflektion kring delaktighet, Per Germundsson
Tid att besöka mässbord
Avslutning av konferensen
RoseMarie Hejdedal och Greger Nyberg

Alla deltagare har möjlighet att vara med vid ett av Slangbellans teaterpass.
Slangbellan spelar upp forumteatern ”Konsten att vara delaktig”.
På din namnbricka kan du se vilken tid du kan vara med:
11.10 - 11.50		
Teater pass 1
12.10 - 12.50
Teater pass 2
14.00 - 14.40
Teater pass 3
Mat och dryck finns en trappa ner
Från klockan 09.30 serveras kaffe och frukt
Välj den tid som bäst passar dig för lunch och eftermiddagsfika:
11.30 - 13.00 serveras lättlunch
13.30 - 14.30 serveras eftermiddagsfika

