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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.

Vad bidrar till framgång när det
handlar om att minska skolfrånvaron?
Det har Elin Lundin haft som mål att ringa in i
FoU-rapporten Att ha någon som bryr sig. Elin,
som arbetat som utredare på PUFF-enheten under
hösten, har gjort en beskrivande studie utifrån ett
individperspektiv.
– Det har varit elevernas egna berättelser och
upplevelser som varit i fokus, förklarar Elin.
Studien bygger på tre delar; intervjuer med elever,
en sammanställning av tidigare studier samt en
beskrivning av hur fyra andra kommuner arbetat
med frågan. Målet har varit att göra en rapport som
på ett lättillgängligt sätt lyfter fram erfarenheter,
teori och forskning inom området. Resultatet av
studien visar att relationer, delaktighet och
motivation är avgörande faktorer för en fungerande
skolgång.
Studien har utgått från Alla barn i skolan – ett
samverkandsprojekt mellan skola och socialkontor
i Norrköpings kommun. Ett särskilt tack riktas till
de medarbetare och elever som medverkat.

▶ Läs mer om Alla barn i skolan
Missa ingenting! Läs in
QR-koden med din smartphone för att prenumera på
vårt nyhetsbrev. Du kan även
anmäla dig på vår hemsida.

Elin Lundin har skrivit en FoU-rapport om skolfrånvaro.

Testmiljö Norrköping lever vidare
Testmiljö Norrköping är ett projekt som leds av
Norrköpings kommun och som delvis finansieras av
VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet. Syftet
med projektet är att nå ut med olika
innovativa lösningar till äldre – lösningar som i
längden förväntas bidra till att förbättra äldres
förutsättningar till ett bibehållet oberoende.
Tack vare VINNOVAs beslut om att bevilja fortsatt
finansiering kan projektet leva vidare i ytterligare
två år. I motivationen till beslutet lyfts projektets
tydlighet när det gäller kopplingen till Linköpings
universitet. VINNOVA ser även mycket positivt på
att testmiljön involverar såväl personer utan behov
av insatser som brukare i privat och offentlig
verksamhet.
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– Nu kan vi arbeta vidare med att utvidga
testmiljön till fler målgrupper, berättar Ann-Christine Larsson som varit projektledare sedan hösten
2013 då projektet drog igång.
Fokus kommer även att läggas på att hitta former
för testmiljön att leva vidare efter projektets avslut.
Företag och organisationer behöver även på längre
sikt en möjlighet att testa produkter, tjänster eller
metoder i samverkan med äldre i deras hemmamiljö.

Utvärdering av insats för att öka
kunkapen om psykisk ohälsa bland äldre
I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av
psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent
av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk
ohälsa till en av våra största folksjukdomar enligt
Socialstyrelsen. Området är eftersatt och det finns
ett behov av kompetensutveckling hos de
yrkesgrupper som möter äldre som mår dåligt. I
kommunerna i östra länsdelen samt inom
Landstinget i Östergötland har medarbetare inom
hemtjänsten, sjuksköterskor, handläggare och chefer
utbildats för att möta verksamhetens ökade krav.
Satsningen pågick under 2011-2013 och har nu
utvärderats. Resultatet redovisas i en FoU-rapport
skriven av Annsofie Mahrs Träff, doktorand vid
Linköpings universitet och utvecklingsledare på
PUFF-enheten.
Vill du veta mer om PUFF-enheten eller om
det du läst om i nyhetsbrevet?

▶ Besök norrkoping.se/puff
▶ Kontakta puff@norrkoping.se
NORRKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED

– Mitt mål har varit att ta reda på om utbildningsinsatsen lett till att öka kompetensen hos
medarbetare. Syftet med utvärderingen har varit att
tydliggöra chefens nyckelposition vid kompetensutvecklingsinsatser, förklarar Annsofie.
Utvärderingen har visat att vissa delar av
utbildningsinsatsen varit lyckad, men att det finns
en utvecklingspotential när det gäller utbildningars
innehåll och planering av utbildningar.
Utvärderingen har också visat att chefens nyckelroll
i viss mån tydliggjorts.

▶ Läs mer om äldres psykiska hälsa på
Socialstyrelsens hemsida

Avhandlingar från CASE
CASE är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum
vid Lunds universitet. Läs mer om avhandlingarna
via nedanstående länkar.

▶ Att flytta och tankar kring flytt bland de allra
äldsta – Boende, hälsa och vardagsliv

Marianne Granboms avhandling handlar om äldre
som flyttar smart och hur de därmed kompenserar
för minskad funktionsförmåga.

▶ Use of assisitve devices in very old age –
environmen – acitvity transaction and participation

Marianne Kylberg har i sin avhandling kartlagt olika
faktorer som påverkar användningen av gånghjälpmedel hos personer i mycket hög ålder.

Kontakt
Sara Norman, kommunikatör
E-post sara.norman@norrkoping.se
T fn 011 – 15 66 23

