Nyhetsbrev

Nr 1 2016

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.

PUFF + PRIO 2016 = Sant

Mat- och måltidsinspiration

Psykisk hälsa fortsätter att vara ett av statens mest
prioriterade områden. Den så kallade PRIOsatsningen, som bygger på en överenskommelse kring
psykisk hälsa mellan SKL och Socialdepartementet,
pågår även i år. Syftet med överenskommelsen 2016
är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete
med ett gemensamt ansvarstagande. Kommunerna
och regionen ska tillsammans göra analyser, sätta
upp mål och utforma handlingsplaner samt påbörja
ett långsiktigt arbete för att utveckla bland annat de
förebyggande och främjande insatserna.

Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun
bedriver ett projekt för att höja kvaliteten på maten
samt i övrigt främja en positiv måltidsupplevelse.
Maria Tladi Lindquist, projektledare, har som en del
i projektet gjort måltidsobservationer.
- Många medarbetare har en hög medvetenhet om
måltidssituationens betydelse. Tyvärr har jag sett att
det saknas viss kompetens runt exempelvis hantering
av tugg- och sväljsvårigheter, berättar Maria.
Arbetet med att höja kompetensen kommer att pågå
under hela projektperioden med långsiktiga planer på
kontinuerlig påfyllning för verksamhetens
kostombud.

PRIO-arbetet i Östergötland leds av två processledare, en från regionen och en från länets
kommuner. Till deras hjälp finns ett PRIOnätverk med representanter från kommunerna och
Region Östergötland.
Den kommunalt utsedda processledaren, Maria
Malmberg, kommer att vara kopplad till PUFF. Syftet
är att få en tydligare koppling mellan FoU-miljöerna
och PRIO-arbetet, att öka utbytet och synka olika
satsningar inom området psykisk hälsa.

▶ maria.malmberg@finspang.se
▶ Läs mer om överenskommelsen mellan SKL

och Socialdepartementet kring psykisk ohälsa
För att öppna länkarna i brevet krävs att du
läser det i Adobe Acrobat Reader. Alla PUFFs
nyhetsbrev hittar du på vår webbplats. Där
kan du även anmäla dig som prenumerant.

▶ norrkoping.se/puff

Den 14 oktober ordnas ett seminarium på Louis De
Geer i Norrköping. Seminariet är öppet för alla
samverkanskommuner inom PUFF. Mer information
om evenemanget kommer att spridas inom kort.

▶ maria.lindquisttladi@norrkoping.se
Valdemarsviks kommun
“gör värdegrund”
Valdemarsviks kommun har bedrivit ett aktivt
värdegrundsarbete i lite över ett år. Arbetet omfattar hela sektor stöd och omsorg och fokus
ligger på att prata mindre och istället arbeta mer
praktiskt.
- Vi har sett en svårighet i att omsätta det man
lärt sig genom exempelvis dialogmöten till praktiskt
handlande i vardagen, förklarar Erika Ask som är
projektledare.
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Nyhetsbrev från PUFF
Arbetet går ut på att starta verksamhetsnära och
systematiska förbättringsarbeten där alla
medarbetare är delaktiga.
Förbättringsmodellen utgår från PGSA-hjulet
(planera, göra, studera och agera) men med tre
kompletterande frågor: Vad vill vi åstadkomma?
Vad kan vi göra för att uppnå en förbättring? Hur
vet vi att en förändring är en förbättring?
Förbättringsarbetena har bland annat haft fokus på
brukarnas måltidssituation, omarbetning av
scheman samt förtydligande av riktlinjer och
rutiner. Det har i sin tur lett till exempelvis
minskad användning av rörelselarm samt minskad
upplevelse av otillräcklighet och stress hos
medarbetarna.

▶ erika.ask@valdermarsvik.se
Avhandlingar, rapporter och uppsatser

▶ Utvärdering av NP-center
▶ Utvärdering av Team L.I.V.
2 FoU-rapporter skrivna av Erika Högstedt, PUFF.

▶ Hur äldres mobilitet och mobilitets-

mönster förändras när man går i pension
Doktorsavhandling skriven av Jessica Berg, NISAL
och VTI.

▶ Brottspreventiv samverkan på individnivå

Viktiga datum
20 maj kl. 08.30-13.00

Kunskapsseminarium med temat
Ensamkommande flyktingbarn. Exempel på
ämnen som tas upp är psykisk ohälsa, integrationsarbete och ideella krafters betydelse.

▶ Läs mer i inbjudan
20 maj kl. 12.00-15.00

Maria Wolmesjö, filosofie doktor i socialt arbete,
pratar om Det dubbla anhörigskapet. Vad innebär
det att ge stöd, omsorg eller vård till en närstående?

▶ Läs mer i inbjudan

8-9 september FoU Välfärds konferens

FoU Välfärds årliga konferens 2016 kommer att äga
rum i Norrköping. PUFF står bakom evenemanget
tillsammans med FoU Centrum i Linköping.
Temat är “FoU så in i Norden” – FoU-arbete i
Norden och nordisk samverkan.

▶ Läs mer i inbjudan

9 september kl. 13.00-15.00

Ingalill Stefansson, filosofie doktor i pedagogiskt
arbete, föreläser om Livsförståelsens språk inom
social omsorg med utgångspunkt i existensfilosofin – om språkets användbarhet, hinder och
möjligheter.

▶ Mer information finns på PUFFs hemsida

Licentiatuppsats skriven av Christina Söderberg,
kommundoktorand i Norrköpings kommun.

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

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

