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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 Norrköpings, Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks
kommun.

Dags för årets första nyhetsbrev! Den här gången ska
vi titta närmre på PUFF-enhetens samverkan med
universitet och högskola.

Nya Lyskraftsavtalet undertecknat

Norrköpings kommun har tecknat ett förnyat
samverksansavtal med Linköpings universitet.
Från och med 2013 inkluderas även PUFF-enhetens alla
samverkansparter i diskussioner runt samarbeten med
universitetet. Det nya avtalet är det femte i ordningen
och gäller år 2014–2016. Lyskraftsavtalet kan ses som
ett paraplyavtal utifrån vilket andra samverkansavtal
kan tas fram. I den senaste versionen lyfts en rad
samhälleliga utmaningar där parterna särskilt vill arbeta
för ett utvecklat och fördjupat samarbete. Exempel på
sådana områden är social inkludering, mångfald, miljö
och klimat, tillväxt, innovation och teknikutveckling.
Inom ramen för PUFF-enhetens samarbeten finns en
mängd konkreta exempel på där teori och praktik möts.
Exempelvis erbjuds studenter möjlighet till praktik eller
vägledning runt val av uppsatsämne. Ett annat exempel
är de kommundoktorander som finns anställda inom
PUFF-enheten.

Möt två kommundoktorander
Annsofie Mahrs Träff arbetar som utvecklingsledare
på PUFF-enheten i Norrköpings kommun,
ett uppdrag som hon kombinerar med sin
doktorandtjänst vid NISAL – Institutet för
forskning om äldre och åldrande vid Linköpings
universitet.
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Annsofie studerar hur personer som bor på särskilt boende
inom äldreomsorgen upplever sina möjligheter till fysisk
aktivitet.
–Jag är intresserad av att undersöka vilka faktorer som
påverkar möjligheten till fysisk aktivitet hos äldre som
bor på äldreboende, såväl hos de mer vitala som hos dem
med betydande funktionsnedsättningar. Under det
senaste året har Annsofie gjort deltagande observationer
på fyra äldreboenden i olika kommuner runt om i
Östergötland. Hon har även genomfört intervjuer med
brukare samt medarbetare på enheterna.
–Det är intressant att se hur pass mycket uppfattningarna
skiljer sig när det handlar om vad som räknas som
fysisk aktivitet, konstaterar Annsofie. Studien går
nu in i en ny fas med analys och reflexion. Delar av
materialet kommer att presenteras vid en internationell
sociologikonferens i Japan (Yokohama) i sommar.
Doktorsavhandlingen beräknas bli färdig under 2017.
fortsättning på nästa sida...
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Christina Söderberg är programsekreterare på
Socialkontoret i Norrköpings kommun. I sina
studier utgår hon från avdelningen för socialt
arbete vid Linköpings universitet.
Christinas arbete går ut på att genom exemplet SSPF (en
modell för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis
och fritid) undersöka och problematisera hur den här
typen av samverkan gestaltas och uppfattas, samt vad
den leder till sett ur ett brukarperspektiv. Projektet avser
även att beskriva dagens brottspreventiva samverkan
runt unga personer som fenomen och praktik. Gruppen
unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller
missbruk är i fokus i många sammanhang, inte minst
när kommuner diskuterar brottsförebyggande arbete.
–Samtidigt som satsningarna ökar växer kraven på en
ökad hänsyn till brukarperspektivet. Det har medfört
en framväxt av nyare samverkansformer runt unga
individer, berättar Christina.
Christina genomför observationer och gruppintervjuer
med yrkesverksamma i
brottspreventiv samverkan,
samt
återkommande
intervjuer med unga och
deras
vårdnadshavare.
Avhandlingen beräknas bli
färdig under 2015.
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Med Klienten i förarsätet
Behandlingsteamet (under vuxenenheten inom
Socialkontoret i Norrköpings kommun) har
medverkat i ett forskningsprojekt som handlar
om systematisk klient-feedback.
Projektet finansieras via anslag från Forskningsrådet
för Arbetsliv och Social forskning (FAS) och
genomförs i samarbete mellan Stockholms och Lunds
universitet samt Örebro universitet. Syftet har varit
att pröva en modell för klient-feedback och studera
eventuella effekter. Modellen, som utvecklats i USA
vid Institute for Study of Therapeutic Change, bygger
på två enkla skattningsformulär som bara tar några
minuter att fylla i. Inför samtalet fyller klinten i ett
formulär där han eller hon får beskriva upplevelsen
av den senaste veckan. Klienten ges efter varje
samtal möjlighet att via ett andra skattningsformulär
beskriva upplevelsen av själva samtalet. Utvecklingen
följs via ett diagram tillsammans med klienten.
–Mina egna och mina kollegors erfarenheter av att
delta i projektet har i huvudsak varit positiva. Klientfeedback, vare sig man använder sig av blanketter
eller ej, är viktigt för att styra behandlingen åt
rätt håll, säger Anders Kroon som är en del av
behandlingsteamet.
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