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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 Norrköpings, Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks
kommun.

På nationell nivå har Socialstyrelsen nyligen givit ut
allmäna råd om kunskaper hos medarbetare som ger
stöd och service enligt SoL och LSS till personer med
funktionsnedsättning. Parallellt pågår ett regionalt
arbete med att utmejsla yrkestitlar och fastställa vilka
kompetenskrav som ska ställas kopplat till dessa. Det
finns mycket intressant att läsa om i årets andra
nyhetsbrev, som går under temat kompetens inom
funktionsnedsättningsområdet.

Efterlängtade råd från Socialstyrelsen
Kommuner runt om i landet har länge väntat på nya
allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd,
service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer
med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2). Nu är de
äntligen här!
Råden inleds med en uppräkning av vilka yrkesgrupper
som berörs. Vidare beskrivs den utbildningsnivå som
bör finnas hos de medarbetare som ska ge stöd, service
eller omsorg till personer med funktionsnedsättning.
Kunskaper och förmågor kan enligt råden uppnås
genom godkända kurser inom de programgemensamma
ämnena inom vård- och omsorgsprogrammet, barnoch fritidsprogrammet (med inriktning mot socialt
arbete och grundläggande vård och omsorg) eller annan
motsvarande utbildning. Vidare ges rekomendation om
programfördjupning mot ämnen som friskvård och
hälsa, specialpedagogik 1 och 2 och entreprenörsskap m.
fl. Därutöver beskrivs mer konkret vilka kunskaper och
förmågor som (minst) bör finnas hos de medarbetare
som omfattas av råden.
► Beställ eller ladda ner SOFSF 2014:2
NORRKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED

Inga-Lill Felizia (verksamhetschef på PUFF-enheten) representerar regionen
i ett nationellt kompetensråd med fokus på funktionsnedsättningsområdet.

Startskott för regionalt samarbete

Den 14 mars bjöd Vård- och omsorgscollege i
Östergötland in till en workshop kring temat:
Hur möter vi framtida behov av kompetens hos
den personal som arbetar med stöd och service till
personer med funktionsnedsättning?
Dagen visade på en gemensam ambition om utökad
samverkan mellan kommunerna i Östgötaregionen, med
ett tydligare regionalt samarbete runt titlar, yrkeskrav
och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet.
– Vi hoppas att workshopen ger den skjuts som
behövs för att bedriva utvecklingsarbetet framåt, säger
Inga-Lill Felizia (verksamhetschef på PUFF-enheten)
som tillsammans med Eva Hult (verksamhetschef i
Motala kommun) representerar regionen i ett nationellt
kompetensråd
inom
funktionshinderområdet.
Kompetensrådet har bildats med utgångspunkt i
projekt CARPE.
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Nyhetsbrev från PUFF-enheten
CARPE är ett projekt som bedrivs i samverkan
mellan 19 kommuner i Stockholms län. Projektet
syftar till att samordna aktiviteter för att synliggöra
funktionshindersområdet, höja kompetensen samt
samla och sprida goda exempel.

► Besök carpe.se

Inbjudan till LOKE-verkstad
Nu finns återigen möjligheten att delta i LOKEverkstad! LOKE är en modell för verksamhetsuppföljning som går ut på att verksamheterna beskriver sin
verksamhetsidé; tänkt målgrupp, tänkta insatser och
tänkta resultat. Därefter dokumenteras hur det ser ut
i praktiken; vilka personer det är som kommer, vilka
insatser de får samt utfallet. Modellen är framtagen i
Umeå och har använts i sociala verksamheter under ett
antal år. Den kan användas i många typer av verksamheter men är bäst lämpad för uppföljning av insatser
som berör människor. I LOKE-verkstaden arbetas en
verksamhetsidé fram som sedan används för uppföljning. Föreläsningar och workshops varvas under fem
halvdagar och däremellan arbetar deltagarna med
LOKE i sin verksamhet.
►Anmäl ert intresse att delta till
christina.soderberg@norrkoping.se
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Ny YH-utbilding i Söderköping
Till hösten slår Nyströmska skolan upp dörrarna för
elever som sökt den nya yrkeshögskoleutbildningen för
stödpedagoger inom funktionshinderområdet (LSS).
Stödpedagogens roll är att vara en delaktig i utveckling av
verksamheter genom att lära ut och sprida pedagogiska
metoder. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och
färdigheter som krävs för att ta ett övergripande ansvar
för det pedagogiska arbetet, metodhandledning samt den
sociala dokumentationen. Omfattningen är 40 veckor
(200 YH-p) varav 8 veckor är förlagda ute i verksamhet.
► Kontakta
magnus.ekenblom@soderkoping.se

Regional inspirationsdag
Den
23
maj
bjuds
chefer
inom
funktionsnedsättningsområdet i Östergötland in till
diskussion om vilket stöd som kommer att behövas för
att utföra en evidensbaserad verksamhet, arbeta med
ökat brukarinflytande samt systematisk uppföljning.
► Kontakta pia.kacker@norrkoping.se
► Lär mer om Sveriges kommuner och
landstings satsning på evidensbaserad
praktik inom funktionshinderområdet

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

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

► Besök norrkoping.se/puff
► Kontakta puff@norrkoping.se

