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1. Mötet öppnades
Ordföranden hälsade alla välkomna.
2. Val av mötessekreterare
Eva Lundberg utsågs.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
-

Angående frågan om hur länge forskningsmaterial ska sparas så gäller samma regler
som för högskola och universitet, dvs. 10 år.
Angående tidigare diskussioner om webb-enkäter så enades styrelsen om att det är en
fråga som måste lösas på lokal nivå.

4. Information om Socialstyrelsens terminologiarbete
Maria Bratt, kommunikationsstrateg och Lotti Barlow, projektledare informerade om det
terminologiarbete som pågår inom ramen för nationella IT-strategin för vård och omsorg.
Såväl en nationell som en svensk version byggs upp. Projektet kommer att pågå i tre år. Det
fortsatta utvecklingsarbetet måste därefter ske regionalt och lokalt. SOSFS 2007:9
”Användning av begrepp och termer” distribuerades till samtliga. Lägesrapport 2007
avseende nationella IT-strategin finns på hemsidan.
5. Utvecklingsarbetet kring hemsidan
Elisabeth Hajtowitz (EH) informerade om att Lovisa Fransson har nu är tjänstledig och ersätts
av Pia Schmidtbauer. Södra Lapplands och Motalas forskningsenheter vill inte längre delta i
samarbetet med hemsidan.
EH tog upp följande:
- att en arbetsgrupp utses som får i uppdrag att jobba med utvecklingen av hemsidan
- att styrelsen tar ställning till om man ska kunna vara med i föreningen även om man
inte betalar för hemsidan
- att beslut fattas om vilkar länkar som ska finnas på hemsidan
- att medlemmarna meddelar vilka projekt som ska synas på ”deras” sida

-

bör vi kunna chatta på hemsidan? Detta är i så fall förenat med kostnader som vi måste
ta hänsyn till.

Styrelsen ställde sig positiva till förslaget om att tillsätta en arbetsgrupp och beslutade att
tillsätta en interimsarbetsgrupp som får i uppdrag att bevaka de löpande frågorna och ge
förslag till lösningar avseende hemsidan.
Samtliga frågor kommer att tas upp på årsmötet i augusti.
Kostnaden per enhet för hemsidan beräknas bli ca 3000 kr/år.
Styrelsen uttrycker stor uppskattning för det arbete och den utveckling som hemsidan
genomgått.
6. Rubriker på hemsidan
Styrelsen beslutade uppdra åt interimsarbetsgruppen att diskutera detta och återkomma med
förslag.
7. ”Wigzellska utredningen”
Efter diskussion om innehållet i utredningen beslutades att, även om föreningen inte är
remissinstans, så skriver föreningen ett remissvar. Styrelsen beslutade att Ulf, Birgitta och
Lisa gemensamt skriver ett kort och kärnfullt svar. Mårten distribuerar remissen till styrelsen
när den skicka ut.
8. FoU-konferensen 27-28 augusti
Deadline för call for abstracts var i mitten av april. Ulf distribuerade ett preliminärt
seminarieprogram. Kostnaderna beräknas bli max 200 tkr, deltagaravgiften 1500 kr/deltagare.
Socialstyrelsen har bidragit med 150 tkr. 120 rum har reserverats i Umeå för deltagarna och
dessa beställs i samband med anmälan.
Ingela Wahlgren skulle vilja att en antologi skrivs om hur man bygger upp en FoU-enhet.
Skulle ett av seminarierna på konferensen kanske handla om det? Ingela uppmanas att skicka
in ett abstract till arrangörerna snarast.
9. Dagordning för FoU Välfärds årsmöte
Följande punkter bör finnas med:
- tidpunkt och plats för nästa konferens
- avgående och nya ledamöter
- hemsidan och ekonomisk rapport
- remissyttrandet
- verksamhetsberättelse
- förslag till förändring av stadgarna avseende medlemskapet
- göra det möjligt för ”dom andra” FoU-verksamheterna att bli medlemmar i FoU
Välfärd
10. Rapport från konferens i Darlington, England den 17-19 mars.
Ulf rapporterade kort från en konferens i Dartington i England- ”Beyond the rhetoric” –
arrangerad av den engelska organisation Research in Practice (RiP). Drygt sextio personer
från ett tiotal länder ägnade tre dagar åt erfarenhetsutbyte och diskussioner om olika sätt att
arbeta för en evidens-/kunskapsbaserad praktik.
För anteckningarna
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