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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.

Heldag om Neuropsykiatri
Den 24 oktober ordnar PUFF-enheten en heldag
som handlar om det nationella kunskapsläget inom
området Neuropsykiatri. Dagen bjuder på seminarier
med presentationer av olika forsknings- och
utvecklingsprojekt som utgår från PUFF-enheten och
Linköpings universitet.
Anmälan ska ha kommit in senast den 15 oktober.
Medarbetare inom Norrköpings kommun anmäler sig
under Fortbildning på intranätet. Övriga anmäler sig via
e-post: puff@norrkoping.se. För mer information:
► pia.kacker@norrkoping.se
► Besök norrkoping.se/puff

Utvärdering av evidensbaserad praktik
inom Socialtjänsten
Statskontoret har regeringens uppdrag att följa upp överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) om evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten. Syftet med överenskommelsen är att utveckla socialtjänsten i sin helhet och
stärka socialtjänstens användning av informationsteknik
genom olika insatser som går under namnet eHälsa.
Regeringen och SKL har meddelat att de kommer att
fortsätta samarbetet till och med 2015. Statskontorets
samlade bedömning är att överenskommelsen har
bidragit till verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.
Däremot är steget fortfarande långt till en mer
systematiserad kunskapsutveckling.
► Läs hela slutrapporten
NORRKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED

Kompetenssatsning för barn- och
ungdomshandläggare
Fredagen den 12 september bjöd PUFF-enheten
tillsammans med FoU Centrum in till ett seminarium
under temat Kompetens, evidens och lärande inom IFO
- barn och familj. Vid seminariet föreläste professor PerErik Ellström och doktorand Gunilla Avby från
HELIX, Linköpings universitet. Fokus var lärande i
arbetslivet och hur vi kan få till ett effektivt och hållbart
lärande inom socialtjänsten (med särskilt fokus på
individ- och familjeomsorgen). Seminariet var en del av
de regionala samarbeten som pågår mellan
kommunerna i Östergötland utifrån socialsyrelsens satsning på kompetenshöjning av utredare inom den sociala
barnavården 2014-2016. Ett nätverk som hålls ihop av de
båda FoU-miljöerna har bildats och en arbetsplan för
gemensamma aktiviteter har tagits fram. Meningen är
att satsningen ska medföra ett hållbart och kvalitativt
lärande, samt att kompetensen ska öka och stabiliseras.
► christina.soderberg@norrkoping.se
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Avhandlingar och Rapporter
► Äldre människors föreställningar om den egna
framtiden, döendet och döden av Magnus Broström,
NISAL, Linköpings universitet. Avhandlingen utforskar
äldre människors föreställningar och förhållningssätt till
den egna framtiden, döendet och döden. Studien bygger
på kvalitativa intervjuer med äldre personer i åldrarna 7091 år.
► Ageing and Caring as Couples with Disabilities av
Joy Togé, NISAL, Linköpings universitet. Avhandlingen
behandlar hur omsorg kan se ut och hur omsorg kan
förstås hos par där båda har levt långa liv med fysiska
funktionshinder. Studien bygger på kvalitativa
intervjuer.
► Everyday Knowledge in Elder Care – An
Ethnographic Study of Care Work av Ulrika
Börjesson, Högskolan i Jönköping. Det övergripande
syftet med avhandlingen var att utforska kunskap inom
äldreomsorgens praktik genom att analysera hur kunskap
skapas och används för och med medarbetare.
► Sista socialisationen – Berättelser om livskraft på
äldreboende – en FoU Rapport 2014 av Lars
Rönnmark, Högskolan Borås och FoU Sjuhärad Välfärd.
Syftet med undersökningarna är att få kunskap om hur
den äldre upplever flytten till äldreboendet, hur personen
tänker kring att starta en ny livsperiod på äldreboendet
och hur hen reflekterar kring vad det innebär att leva i
äldreboendets miljö och sammanhang.

Vill du veta mer om PUFF-enheten eller om
det du läst om i nyhetsbrevet?
► Besök norrkoping.se/puff
► Kontakta puff@norrkoping.se
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► Arbete eller sysselsättning? – Daglig verksamhet
för personer med stora funktionsnedsättningar
av Charlotte Fagerstedt, FoU Södertörn. FoUrapporten handlar om daglig verksamhet för personer
med omfattande funktionsnedsättningar, som
utvecklingsstörning och rörelsehinder eller autism.
Hur påverkas daglig verksamhet i tider präglade av
arbetslinjen?

FoU-välfärds årliga konferens
Den 28-29 augusti hölls den årliga FoU Välfärdskonferensen i Vänersborg. Två av föreläsarna var
Anders Printz, regeringens samordnare för insatser till
personer med psykisk ohälsa, samt Lena Lindgren som
är författare till boken Utvärderingsmonstret.
Anders pratade utifrån ämnet Delaktighet och brukarmedverkan. Anders menar att relationer inom vård,
omsorg och socialtjänst alltid bygger på ett maktförhållande. Det finns ingen neutral position. Därför är
det extra viktigt att reflektera över vilken nivå av delaktighet verksamheten klarar. Anders menar att vi bör
höja ambitionsnivån från en informerande nivå till en
strävan mot en dialog med personer i behov av insatser.
En annan intressant föreläsning hölls av Lena Lindgren
som nyligen kommit ut med boken Nya Utvärderingsmonstret. Hon problematiserade runt de olika system
som idag finns för utvärdering och uppföljning och
menar att dessa ibland motverkar varandra. Det är dessutom inte alltid tydligt vad som utvärderas och varför.
► Besök fouvalfard.se

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

