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från PUFF-enheten

PUFF-enheten är en FoU-verksamhet som arbetar med forskning och utveckling
inom välfärdsområdet. PUFF står för praktik, utveckling, forskning och framtid och
är ett samarbete mellan Norrköping, Söderköping och Valdmarsviks kommuner.

Välkommen till det första nyhetsutskicket från PUFFenheten! Vår tanke är att detta nyhetsbrev ska skickas
ut fyra gånger per år och att du här på ett enkelt sätt
ska kunna ta del av nyheter inom vår verksamhet. I det
första nyhetsbrevet fokuserar vi på att berätta om vilka
vi är och vad vi arbetar med.

socialchefer, verksamhetschefen för PUFF samt
vård- och omsorgschefen i Norrköpings kommun.

Vad är PUFF?

•
•
•
•

PUFF-enheten är en FoU-verksamhet som arbetar
med forskning och utveckling inom välfärdsområdet.
Enheten är en samverkan mellan kommunerna
Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik som alla
ligger i den östra länsdelen av Östergötland. PUFF
står för praktik, utveckling, forskning och framtid.
Verksamheten som sker inom PUFF kan delas upp i
tre fundament. Dessa är:

• Forsknings- och utvecklingsarbeten
• Kompetensutveckling till personal
• Utveckling av studerandemiljön i den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna

Tillsammans jobbar vi för att stärka och utveckla
dessa områden och på vår enhet finns 10-15
personer anställda. En viktig del av arbetet rör
evidensbaserad praktik och i samverkan med andra
FoU-miljöer i Östergötland utgör samordnings- och
beredningsgruppen SABE den regionala plattformen.
Tillsammans kan vi erbjuda ett regionalt stöd för
att bygga kunskap inom socialtjänsten och dess
angränsande delar.

Hur styrs PUFF?
För att leda PUFFs arbete finns en strategisk
styrgrupp som består av de tre kommunernas

NORRKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED

Följande personer sitter med i styrgruppen just nu:

• Lars Carlsson, vård- och omsorgskontoret i

Norrköping
Karl Gudmundsson, socialkontoret i Norrköping
Carina Leijon, socialtjänsten i Söderköping
Carina Thuresson, socialtjänsten i Valdemarsvik
Inga-Lill Felizia, verksamhetschef för PUFFenheten

För att bedriva forsknings- och utvecklingsarbeten
samarbetar och samverkar PUFF med många aktörer
och ingår i flera nationella nätverk. Bland annat
finns ett nära samarbete med Linköpings universitet,
Landstinget i Östergötland och East Sweden.

Vad arbetar PUFF med?
PUFF-enheten är verksam inom flera forskningsoch utvecklingsområden och i år kan vi se att PUFF

• utvecklar samarbetet med Linköpings universitet

genom samarbetsavtal om kommundoktorander,
kombinationstjänster och projekt

• ökar möjligheterna för de yrkesprofessionella att
använda aktuell forskning och evidensbaserade
metoder genom att ge stöd i användningen av olika

utvärderingsmetoder

• medverkar i uppföljningar av samverkansprojekt
med andra myndigheter och organisationer

► Fortsättning på nästa sida.
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• medverkar i att ta fram strategier för en ökad
brukarmedverkan

• medverkar i att ansöka om projekt- och forskningsmedel till gemensamma projekt

• ger möjlighet till kompetensutveckling inom
olika yrkesområden

• medverkar i att ta fram strategier för den långsiktiga

rekryteringen av personal i den kommunala
välfärden

Intresserad av att veta mer om PUFF?
På vår hemsida kan du läsa om allt vårt pågående
arbete. Du kan också ta del av rapporter och uppsatser, få svar på frågor och lämna förslag på hur vi kan
arbeta tillsammans.

► Besök norrkoping.se/puff

Kontakt

• medverkar till att öka samarbetet med alla ut-

PUFF-enheten			
Gamla Övägen 23		
601 81 Norrköping

• diskuterar förutsättningarna att inleda samarbeten

Mail: puff@norrkoping.se

bildningsaktörer kring den verksamhetsförlagda
utbildningen
med andra förvaltningsområden inom välfärdsområdet, exempelvis försörjningsstöd.

I kommande nyhetsbrev kommer du kunna
läsa mer om hur vi praktiskt jobbar med vår
verksamhet. Tills dess kan du följa vårt arbete
på vår hemsida. Ta gärna kontakt med oss
om du har några frågor eller vill lämna idéer.
På återseende!

Inga-Lill Felizia, verksamhetschef för PUFF-enheten
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Tfn: 011-15 00 00
Fax: 011-12 35 11

