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från PUFF

PUFF 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.

Regional samverkan för ökad
kunskapsutveckling
Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att
utveckla regionala samverkans- och stödstrukturer
för kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt
angränsande hälso- och sjukvård. Meningen är att
stödstrukturerna ska:
• vara till nytta för brukarna
• försörja kommunerna och landstingens
verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd
• medverka till att skapa förutsättningar för en
evidensbaserad praktik
• vara en arena för lokala och regionala politiska
prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
• vara en dialogpart gentemot den nationella nivån
Stödstrukturerna ser lite olika ut i regionerna runt
om i landet. I Region Östergötland leds arbetet av en
grupp kallad FoU-samråd. PUFF finns med i
gruppen som ansvarar för ovanstående samt
samordnar de statliga satsningarna.

▶ Läs mer regionala satsningar
Barn- och ungasatsningen
En del i det regionala arbetet handlar om barn,
ungdomar och unga vuxna. Barn- och ungasatsningen är ett arbete som syftar till att stärka
delaktigheten, underlätta för utveckling av en
evidensbaserad praktik samt stödja de verksamheter i
länet som tar till vara barn och ungdomars
synpunkter och erfarenheter.

Maritha Lindblad Johansson (västra länsdelen), Sanna
Müller (centrala) och Thomas Leijon (östra) är utvecklingsledare för Barn- och ungasatsningen i Östergötland.

Arbetet leds av tre utvecklingsledare (se ovan).
Gruppen har fram till maj 2016 på sig att
presentera och ge exempel på hur den sociala barnoch ungdomsvården kan arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. Rent konkret kommer arbetet att
gå ut på att kartlägga pågående och avslutade
projekt som haft regionalt stöd, samt organisering
av olika cirklar för utveckling och erfarenhetsutbyte. Satsningen vänder sig till samtliga aktörer
inom den sociala barn- och ungdomsvården i
Östergötland.

Vill du delta i arbetet?
Kontakta någon av utvecklingsledarna om du vill
veta mer eller om du vill delta i arbetet:

▶ thomas.leijon@norrkoping.se
▶ maritha.johansson@motala.se
▶ sanna@hammarlyck.se
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Erfarenhetsutbyte mellan olika projekt
och verksamheter
Den 11 september ordnades en träff för erfarenhetsutbyte mellan projekt och aktiviteter för barn,
ungdomar och unga vuxna i Östergötland. Bakgrunden till dagen var att det lyfts ett behov av att
skapa en överblick, samordning och ett erfarenhetsutbyte mellan olika närliggande projekt och
satsningar i länet.

NP-samverkan
Ett av projekten som presenterade sitt arbete var
NP-samverkan. Målgruppen är personer mellan 18
och 30 år bosatta i Norrköpings, Söderköpings eller
Valdemarsviks kommun där det finns misstanke
om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt
svårigheter när det gäller gäller sysselsättning och
försörjning.
Syftet med projektet är att ge förutsättningar för
dessa personer att hantera sin livssituation, bland
annat genom utredning för tydliggörande av resurser och svårigheter. Syftet är även att öka möjligheten till studier och arbete genom stöd och samordning av olika myndigheters insatser.
Tove Brusman, projektledare för NP-samverkan,
lyfte fram problematiken runt att arbeta förebyggande. Inte sällan är det svårt att få insatser via
socialtjänsten innan det gått för långt.

Vill du veta mer om PUFF eller om
det du läst om i nyhetsbrevet?

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

Tove Brusman delade med sig av sina erfarenheter
som projektledare i NP-samverkan.

Det är även problematiskt att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bollas mellan
flera olika instanser, exempelvis ungdomshälsan,
vårdcentral, habliteringen och psykiatrin. Vi måste
arbeta vidare med att se till att dessa personer inte
faller mellan stolarna.

Projektet har pågått sedan 2012 och avslutades
under september 2015.

Ett stort tack för uppvaktningen!
Slutligen vill vi passa på att tacka för
uppvaktningen i samband med att PUFF
firade 10-årsjubileum i våras. Nu vänder vi
blicken framåt och lägger fokus på vår nya
verksamhetsplan som träder i kraft nästa år.

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

