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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.

Här kommer årets andra nyhetsbrev från PUFF.
Det pågår mycket spännande utvecklingsarbete.
Nedan kan du läsa om några!

Ytterligare ett led i förankringen med lokala värdighetsgarantier och nationella värdegrunden är att
utbilda samtalsledare och värdegrundsledare.

Lokala värdighetsgarantier

Nu pågår det viktiga förankringsarbetet av de lokala
värdighetsgarantierna. Målsättningen är att de
ska vara kända av personal, brukare anhöriga och
allmänhet vid årsskiftet 2013/2014. I Norrköping
finns projektledare Brittmarie Jutvik som informerar om de lokala värdighetsgarantierna på arbetsplatsträffar under hela 2013.
Den 9-11 april var det seminariedagar i Norrköping
om den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Totalt 1500 personer deltog i föreläsningarna
som hölls av Bengt Johansson och Erik Blennberger. Syftet med dagarna var att ge anställda inom
äldreomsorgen kunskap om förstärkningen i SoL
som trädde i kraft 2011. Även elever från vård- och
omsorgsutbildningar var inbjudna.

Seminariedagarna i Norrköping lockade en stor publik.

Tanken är att deltagarna nu ska börja med värdegrundsarbetet på den egna arbetsplatsen. Seminariedagarna fungerar också som en grund inför
förankringsarbetet med kommunens lokala värdighetsgarantier.
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Söderköpings kommun

Internet i vardagen med Bo vital

Under våren kommer Bo vital i samarbete med ABF
att erbjuda kostnadsfria kurser med rubrik “Internet
i vardagen”
Bo vital är ett projekt där Norrköpings kommun
och olika samarbetspartners testar och visar upp ny
teknik för personer över 80 år och deras anhöriga.
Genom Bo vital vill Norrköpings kommun bidra
med kunskap och kännedom om, samt ökad användning av ny teknik som underlättar vardagen
hemma.
Bo vitals visningsmiljö finns till för alla som intresserade av olika slags hjälpmedel och teknik
(välfärdsteknologi) som underlättar vardagen och
kvarboendet. Boka ett besök och låt dig guidas runt
och få inspiration!
Under 2013 pågår ett delprojekt där Närsjukvården tillsammans med länsdelens kommuner
samarbetar för att ta fram en plan hur vi ska arbeta
med tekniska – och andra – hjälpmedel så att den
enskilda medborgaren kan dra nytta av de lösningar
som utvecklas.
► Besök Bo vitals hemsida
► Fortsättning på nästa sida
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Nyhetsbrev från PUFF-enheten
Nytt verksamhetssystem

Vård- och omsorgskontoret i Norrköping har upphandlat verksamhetssystemet Treserva.
Arbetet är i full gång med att utifrån verksamhetens
processer titta på de lösningar som finns i Treserva
för bland annat beslutsregistrering, journaldokumentation, statistikuppgifter och debiteringsunderlag. Ett spännande arbete pågår!
Utbildningen för bistånds- och LSS-handläggare,
enhetschefer och legitimerad personal påbörjas i
januari 2014. Förhoppningen är att de yrkesgrupperna är i full användning av systemet i maj nästa år.
Totalt cirka 5000 ska utbildas i Treserva.

Samverkan inom familjehemsvård

Valdemarsvik och Söderköping har tillsammans
med Kinda och Åtvidabergs kommuner ingått en
överenskommelse om samve rkan gällande familjehemsvården. Man kommer att samarbeta med såväl
rekrytering av familjehem som med uppföljning av
insatserna. Utvecklingsarbetet kommer att bli ett
FoU-projekt som blir gemensamt mellan PUFF och
FoU-centrum.

Socialkontoret omorganiseras

Socialkontoret i Norrköping har nu påbörjat sin
stora organisationsförändring.
Förändringen innebär bland annat att man centraliserar myndighetsutövningen och det nya
socialkontoret kommer att bestå av tre enheter
- Myndighetskontoret barn och ungdom, Utförarverksamheten barn och ungdom, samt Vuxenverksamheten. På den administrativa sidan finns
Verksamhetsstöd och Ekonomienheten.
En omfattande geografisk omflyttning av de olika
verksamheterna har påbörjats.
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Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Östra Östergötland består
av representanter från utbildningssidan, kommunal
och privat verksamhet inom vård och omsorg i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik samt landstinget och facket Kommunal. Den lokala styrgruppen arbetar för närvarande med ett styrdokument
som, utifrån gällande kvalitetskriterier och fastställda
mål, ska ligga till grund för det fortsatta arbetet under certifieringsperioden (2012-2016).
Fakta VO-College
En samverkansorganisation på nationell, regional
och lokal nivå.
Syftet är att rekrytera personer till utbildning och
arbete inom vård och omsorg.
Målet är att uppnå en bättre koppling mellan teori
och praktik samt att säkerställa kvalitet och utveckling inom respektive bransch.
Certifiering till VO-College är en kvalitetsgaranti
som gynnar alla inblandade parter: elever, medarbetare, arbetsgivare samt vård- och omsorgstagare.
► Besök Östergötlands sida
► Besök nationella webbplatsen

Länktipset

Socialstyrelsen har ett intressant nyhetsbrev om
evidensbaserad praktik.
► Starta din prenumeration här

Kontakt
PUFF-enheten			
Gamla Övägen 23		
601 81 Norrköping

Tfn: 011-15 00 00
Fax: 011-12 35 11

Mejl: puff@norrkoping.se
► Besök norrkoping.se/puff

