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FoU Södertörns arbete i miniformat
I år firar FoU Södertörn 20 år!
Vi uppmärksammar jubiléet med ett öppet
hus den 8 september. Här kan man ta del av
aktuella projekt, diskutera med FoUmedarbetare och få tips om olika sätt att
följa upp sitt arbete. För den som inte kan
komma finns mycket av denna information
på vår hemsida.
I augusti började Ann-Sofie Bergman
som forskningsledare med särskilt fokus på
barn och familj. Hon är socionom och forskare och kommer närmast från Linnéuniversitetet. Ann-Sofie har redan tidigare gjort
utvärderingar vid FoU Södertörn och vi är
glada att hon nu väljer att komma till oss.
Under våren anordnade FoU Södertörn
ett flertal konferenser varav två lockade över
hundra åhörare. Den ena handlade om
”hemmasittare”. Den andra, gjordes i samarrangemang med socialhögskolan och FoU
Nordost,
handlade
om
boendestöd.
Den 12 oktober arrangeras för tredje
året en försörjningsstödskonferens tillsammans med KNUT. Bland föreläsarna märks
Eva-Marie Åkerlund som presenterar sin
studie om barnperspektiv inom försörjningsstöd.
Socionomdagarna 2017
FoU Södertörns Åsa Bringlöv och Eva
Samuelsson talar vid Socionomdagarna den
18 oktober kl. 9.30–10.30 under rubriken
”Mångbesökarkartläggning: Varför kommer
de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter”.
Öppenvårdsinsatser - missbruksvård
FoU Södertörns kartläggning visar att även
om liknande insatser erbjuds i kommunerna
ser tillämpningen olika ut i termer av innehåll och utformning, om den erbjuds som
service eller bistånd, i egen eller privat regi.
Rapport kommer inom kort.
www.fou-sodertorn.se

Utvärdering av bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge
Barn som är placerade i dygnsvård har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra personer som är
viktiga för barnet. Vid en familjehemsplacering finns
många involverade som kan ha synpunkter i umgängesfrågan. För handläggaren kan det vara svårt att göra
en bedömning. FoU Södertörn har utarbetat ett bedömningsstöd för umgänge. Det har vuxit fram utifrån
erfarenhetsutbytesdagar för barn- och familjehemssekreterare. Stödet har vidareutvecklats efter synpunkter från forskare.
Under hösten 2017 utvärderas bedömningsstödet av FoU Södertörn och Södertörns högskola. Utvärderingen görs på uppdrag av Socialstyrelsen. Kontakt: ann-sofie.bergman@fou-sodertorn.se
christina.sandahl@fou-sodertorn.se
Socialtjänstens nya ansvar för spelmissbruk
Från 1 januari 2018 ska personer med spelproblem få
samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem. FoU Södertörns Eva Samuelsson deltar i Socialstyrelsens rekommendationsgrupp
som arbetar med att ta fram ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling vid spelproblem. Kunskapsstödet beräknas vara färdigt vid årsskiftet.
Kontakt: eva.samuelsson@fou-sodertorn.se
Nya rapporter
Bostadslöshet som uppväxtvillkor. Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad
av Moreno, Nyberg, Puga & Öhlin
Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer
av Andersson, Bons, Bringlöv, Engwall & Östberg
Boendestöd – ett socialt stöd i vardagen
av Gunnel Andersson
Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken
av Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson
Barnet mellan raderna – en intervjustudie om barn och
ekonomiskt bistånd.
av Eva-Marie Åkerlund
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