Nyhetsbrev

Nr 4 2013

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 och Valdemarsviks kommun.

Så var det dags för årets sista nyhetsbrev från PUFFenheten. Den här gången har vi valt att hålla oss till
temat evidensbaserad praktik. För dig som vill läsa mer
har vi sammanställt några intressanta länkar allra sist
i brevet.

Vad innebär evidensbaserad praktik?
Evidensbaserad praktik innebär att medvetet och
systematiskt bygga verksamheten inom välfärdssektorn
på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens).
Socialstyrelsen skriver på sin hemsida – Den som
behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger
på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som
socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till
skada för brukaren.

Utvärderingsverkstan
PUFF-enheten arbetar på flera sätt med att stödja
verksamheterna i strävan efter en evidensbaserad
praktik. Här spelar egenutvärdering en stor roll, där
det blir naturligt att ställa frågor som: Vad fungerar för
vem? Hur uppfattar brukaren kvaliteten på insatsen?
PUFF-enheten driver sedan snart 3 år tillbaka en
utvärderingsverkstad i samarbete med Centrum
för kommunstrategiska studier (CKS – ett
samarbete mellan Linköpings universitet och länets
kommuner). I utvärderingsverkstan möts ett antal
yrkesverksamma för att genomföra utvärderingar
under handledning. En verkstad kan innehålla fem
till åtta utvärderingsprojekt. Ett projekt kan handla
om intern utvärdering eller självvärdering.

Träffarna sker regelbundet (cirka åtta gånger per
år). Innehållet i träffarna kan variera, eftersom
utformningen helt och hållet utgår från deltagarnas
behov i sina specifika utvärderingsuppdrag.
Däremot finns några återkommande inslag,
däribland miniföreläsningar, gruppdiskussioner samt
erfarenhetsutbyte runt utvärderingsprocessen. Vidare
träffas individuella överenskommelser om vad som
ska göras inför nästa träff. En utvärderingsverkstad
följer upp och stöttar utvärderingen från ax till
limpa.

Pict-O-Stat för ökat brukarinflytande
Under 2013 har Östergötland valt att rikta in sig
på att stärka delaktigheten och inflytandet bland
barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. I
Norrköpings kommun pågår ett projekt utifrån vårdoch omsorgsnämndens mål att utveckla metoder för att
brukare ska ges möjlighet att påverka och vara delaktiga
i hur stöd och hjälp utformas.
Projektet går ut på att brukare vid nio enheter,
boenden och dagliga verksamheter inom funktionshinderområdet, ska erbjudas att besvara en enkät
med hjälp av en dator eller ipad. Enkätverktyget är
webbaserat och heter Pict-O-Stat. Pict-O-Stat ger
personer med kognitiva begränsningar eller läs- och
skrivsvårigheter möjligheter att besvara frågor om hur
de själva uppfattar sitt stöd. Idag arbetar hälften av
Östergötlands 13 kommuner med brukaruppföljning
med hjälp av verktyget.
fortsättning på nästa sida...
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Nyhetsbrev från PUFF-enheten
I ett framtida arbete kommer pengar från Sveriges
kommuner och Landsting att användas till att:
•
•

•

erbjuda handledning och stöd för att systematiskt följa
upp användandet av metoder för brukarmedverkan
arbeta fram ett förslag på hur frågor i enkätverktyget
Pict-O-Stat kan kopplas till ICF-termer (koder för
funktionstillstånd)
erbjuda stöd i implementering samt utveckla
erfarenhetsutbytet och lärandet.

PUFF på studentmässan Carma
Studentföreningen vid medicinska fakulteten
inom Linköpings unviversitet ordnar årligen en
arbetsmarknadsmässa för studenter. PUFF fanns
på plats för att locka studenter till att söka sig till
Norrköpings kommun. Vi pratade en hel del om
övertagandet av hemsjukvården och om hur vår
verksamhet blir mer vårdintensiv framöver. Det väckte
intresse, framför allt hos sjuksköterskestudenterna.

Vill du veta mer?
För mer information om arbetet med evidensbaserad
praktik inom PUFF-enheten, kontakta Pia Käcker
(forskningshandledare på PUFF och författare till
ovanstående artikel).
► Kontakta pia.kacker@norrkoping.se

Länkar
► Pict-O-Stat
Länk till enkätverktyget som beskrivs ovan.
► Socialstyrelsen
Socialstyrelsen om evidensbaserad praktik.
Nationella riktlinjer samt en sökbar metodguide för
socialt arbete.
► Kunskapsguiden
Kunskapsguiden – för dig som arbetar med hälsa,
vård och omsorg. Grundläggande information och
praktisk vägledning. Sidan erbjuder även olika typer
av webbutbildningar.
► SKL
Om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och
utvecklingsarbeten som utgår från SKL.
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Caroline Molander (arbetsterapeut), Basra Mohamud (sjukgymnast)
och Mikael Kallryd (sjukskötare) fick svara på många frågor från
studenter.

Intresserad av att veta mer om PUFF?
På vår hemsida kan du läsa om vårt pågående arbete.
Du kan också ta del av rapporter och uppsatser, få
svar på frågor och lämna förslag på hur vi kan arbeta
tillsammans.

► Besök norrkoping.se/puff

Kontakt
PUFF-enheten			
Tfn: 011-15 00 00
Gamla Övägen 23		
Fax: 011-12 35 11
601 81 Norrköping		
E-post: puff@
				norrkoping.se
Tillfällig adress till och med 1 mars
Lansengatan 11
602 09 Norrköping

