2015 inleddes med
välbesökta
konferenser. En av dem
handlade om vardagen i socialtjänsten.
Den tog sin utgångspunkt i en
FoUrapport om försörjningsstöd av Karin Steive (rapport klar inom
kort). Forskaren Wanja Astvik föreläste om
hur styrsystem och decentraliserat ansvar
påverkar socialtjänstens arbete.
Tillsammans med en panel med representanter från SSR, socialutskottet, regeringens
nationella samordnare och ”Nu bryter vi
tystnaden” diskuterade deltagarna faktorer
för att förbättra arbetsvillkor och arbetssätt.
Två nya rapporter om boendestöd har
släppts. I samband med det anordnades två
föreläsningar – i Stockholm och Visby. De
presenterades även vid frukostmöten och
eftermiddagsfika.
FoU anordnade också en informationsdag
för praktikanter och handledare.
I år har FoU för första gången deltagit i
Socionomdagarna där vi åskådliggjor de
vår verksamhet visuellt.
Självklart har FoU besökt och medver kat
i ägarkommunernas verksamheter under
våren. Vill din kommun ha besök? Kontakta
oss gärna!
FoU Södertörn finns nu på Facebook!
www.facebook.com/fousodertorn
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FoU Södertörns arbete i miniformat
Arbetsrehabilitering för personer med komplexa problem
FoU Södertörn har följt ett metodutvecklingsarbete i
Huddinge. Det riktar sig till personer med komplexa
problem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Arbetssättet som använts och utvecklats i Samordningsteamet (SAM), som insatsen kallas, utgår från
en helhetsbild av inte bara individens svårigheter,
utan även de insatser som tidigare har prövats och
Utvärderingen visar att deltagarna får bättre hjälp än hur de har fungerat. Tillsammans med individen uttidigare. Den visar också att många behöver ett om- formas sedan ett individuellt anpassat stöd genom så
fattande stöd även efter insatsen. En stor del av del- kallade lotsar.
tagarna har svårigheter som inte är temporära. En av Utvecklingsarbetet har följts genom en lärande ututmaningarna inför framtiden är att denna typ av värdering, vilket är ett sätt att öka utvärderingens
omfattande individuellt utformat stöd, som utveckl- funktion som stöd till utvecklingsprocessen. FoU
ingsarbetet inneburit, idag inte ingår i det normala Södertörns utvärdering har framför allt varit inriktad
på att överbrygga det kunskapsglapp som uppstått
arbetet i myndigheterna.
Metodutvecklingen av arbetsrehabilitering för perso- mellan ledningsnivåer och insats.
ner med komplexa problem, som står mycket långt Mer info: Åsa Bringlöv
från arbetsmarknaden, drivs av kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och landsting genom det
gemensamma Samordningsförbundet.

Hur kan man tala om sex med familjehemsplacerade ungdomar?
Statistiskt sett blir familjehemsplacerade ungdomar i högre utsträckning tonårsföräldrar än andra i samma
ålder. De drabbas även i större omfattning av könssjukdomar.
Mot bakgrund av detta anordnade RFSU och FoU Södertörn en föreläsning som riktade sig till familjehemsföräldrar om sex och relationer. Förhoppningen är att FoU Södertörn och RFSU kan fortsätta att arbeta tillsammans på detta tema. För info: christina.sandahl@fou-sodertorn.se

Nya rapporter i korthet
Ladda ner!
Boendestöd-Stockholm Södertörn Gotland

Utveckling av brukarmedverkan på verksamhetsnivå

Boendestöd: Intervjuer

25 personer som ingår i LSS personkrets intervjuas om sina erfarenheter av boendestöd. Rapporten är en fortsättning på en kartläggning
(Spetse & Gustafsson 2013). Boendestöd: Kartläggning

Författare: Gunnel Andersson, Hjördis Gustafsson & Åsa Binglöv
Vardagsliv och samhällsstöd
en studie om personer mellan 20 och 35 år med
psykisk funktionsnedsättning
Vardagsliv och samhällsstöd

Fjorton personer har medverkat. Samtliga har
skrivit dagbok (tidsgeografisk dagbok) under en
veckas tid. Därefter har de intervjuats.
Författare: Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson
Metoder för delaktighet och inflytande
inom LSS
- hur man kan vidga brukarens möjlighet att vara
delaktig och utöva inflytande.
rapport nr 134

Chefsgrupper och verksamheter deltog i ett utvecklingsprojekt för att synliggöra om och hur
metoder för delaktighet och inflytande används.

FoU Nordost och FoU Södertörn har i samverkan
med det Regionala brukarrådet i Stockholm fått
medel beviljade från Regionala rådet för psykiatri
- och missbruksfrågor i Stockholms län för projektet ”Utveckling av brukarmedverkan på verksamhetsnivå”.

FoU Södertörn och FoU Nordost ansvarar för att
ta fram ett kunskapsunderlag om vad verksamhetsföreträdare och brukare anser om syfte och
former för delaktighet genom ett antal fokusgrupper med profession och brukare. En fokusgruppintervju innebär i forskningssammanhang att en
grupp individer samlas för att under ledning av en
Intentionen med projektet är att skapa ett kun- samtalsledare diskutera ett visst tema.
skapsunderlag för att utveckla ett brukarinflytande/medverkan på verksamhetsnivå inom miss- Ett av målen med en ökad brukarmedverkan är att
bruk-beroendevård-psykiatri och socialpsykiatri. utveckla kommunernas och landstingets verksamhet för att i en högre grad än tidigare använda
Erfarenheterna visar att det är många frågeställ- brukares och brukarorganisationers synpunkter
ningar som behöver klargöras exempelvis hur in- och erfarenheter i utformningen.
flytandet ska se ut, i vilka frågor inflytande kan
utövas respektive inte utövas, hur kan man nå po- För mer information: Tomas Bons
litisk förankring, hur man når och engagerar brukare/brukarrepresentanter.

Nya rapporter. Ladda ner!
CRAFT—ett program för att hjälpa anhöriga till personer med missbruksproblem CRAFT Arbetsbok
Författare: Saber Mehdizadeh som har översatt och anpassat programmet till svensk behandlingskultur.
UBU-VB vid Södertörn— erfarenheter från implementeringen UBU-VB vid Södertörn
Författare: Andreas Dahl – som har genomfört projektet.

Författare: Susanne Larsson - som har genomAnsvarig utgivare: Kristina Engwall
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