Protokoll från styrelsemöte med FoU Välfärd 2009-10-27
vid Socialstyrelsen
Närvarande:
Ulf Hyvönen, ordförande, UFFE, Umeå kommun
Katarina von Greiff, FoU Nordost
Peter Anderberg, Kompetenscentrum Blekinge
Marie Karlsson, FoU Äldre, Region Halland
Mårten Wiren, Socialstyrelsen, (adj)
Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland
1. Ulf hälsade alla välkomna till första mötet med nya styrelsen. Tyvärr var
flera förhindrade från att närvara men vi som var med fick tillfälle att
presentera oss för varandra. Till mötessekreterare valdes Eva Rönnbäck.
2. Summering av årets FoU-konferens. Tomas Tydén har skickat ut en
sammanställning från konferensutvärderingen. Tyvärr var det en låg
svarsfrekvens, endast 70 av 210 hade besvarat utvärderingsenkäten. Det
allmänna omdömet var dock positivt. Noteras kan att personal från FoUmiljöer överlag gav högre betyg i jämförelse med personer från
kommuner/regioner och landsting. Likaså var det flera som ansåg att det var
en alltför stor tyngdpunkt på omsorg jämfört med vård.
Utvärderingen startade en diskussion kring nästa års FoU konferens i Malmö
och behovet av att hitta nya former som kanske mer betonar dialog samt hur
vi kan hitta ämnen som intresserar både kommunernas och landstingens FoUmiljöer. (Se nästa punkt)
3. Inför nästa års FoU-konferens i Malmö. FoU Malmö är nästa års arrangör i
samarbete med FoU Skåne. De har även påbörjat planeringen och har bl.a
funderat kring alternativa presentationsformer.
Styrelsen enades kring att skicka med några ”tips” till Malmö. För att locka
både landstingens och kommunernas FoU-miljöer tror vi att det kan vara
intressant att visa på framgångsrika samverkansprojekt, där problem och
möjligheter lyfts fram. Vi tror vidare att det är viktigt att hitta något
gemensamt och som förenar de olika FoU-miljöerna. Fokus bör även i
fortsättningen ligga på FoU samt på kunskap och kunskapsstöd i olika former.
När det gäller nya former så välkomnar vi den diskussionen. Peter Anderberg
tipsade även om Pechakucha (pechakucha@org), som är en
presentationsform som blivit vanligt inom visa delar av akademin. Efter en
mycket kort presentation är tanken att man i samband med förtäring ska ha
en fortsatt dialog. Peter lovade att skicka mer information till FoU Malmö
och Jenny Malmsten.

4. Inrättandet av ett FoU-pris. Vid årsmötet presenterade DFR ett förslag om
att inrätta ett pris för innovativt FoU-arbete. Årsmötet beslutade att
överlämna frågan till styrelsen. Frågan diskuterades och vi enades kring att
om vi ska ha ett pris bör det handla om att uppmärksamma ett projekt eller
ett arbete som därmed blir ”årets goda exempel”. Men för att alla ska kunna
få lite betänketid och även att de som inte kunde vara med vid dagens möte
ska få chansen, bestämdes att Ulf ska maila ut ett förslag som vi alla kan ta
ställning till.
5. Hemsidan. Märit Malmberg Nord har skickat in en lägesrapport från arbetet
med hemsidan. Antalet besökare har ökat vilket vi tror beror på att
hemsidan blivit mer aktuell och intressant. Rapporter och projekt
uppdateras numera direkt via Märit som skannar våra respektive hemsidor 3 –
4 ggr per år, något som är väldigt uppskattat från FoU-enheterna. När det
gäller uppgifter till nyheter och kalendariet så måste vi dock själva vara
aktiva och lämna material till Märit.
6. Kommande mötesdagar. Torsdagen den 28 jan 2010 samt onsdagen den 5
maj 2010 är kommande datum för styrelsens möten. Vi träffas som vanligt i
Socialstyrelsens lokaler.
7. Information.
- Ulf kommer att medverka vid SKL:s konferens den 28 oktober kring EBP.
- Den 7 december ordnar IMS en konferens ”koll på läget”.
- Mårten berättade om att det nu är dags att söka stimulansmedel för FoUmiljöer inom ÄO-området igen. Ansökan ska vara inne den 15 november och
som tidigare år är det cirka 9,5 miljoner som ska fördelas.
- Ulf har skickat en skrivelse till SKL kring FoU-rådets framtid. Han har ännu
inte fått någon feedback.
8. FoU-miljöernas roll i uppbyggnad av evidensbaserad praktik. Vi diskuterade
kring hur vi arbetar med denna fråga. Viktigt att vi kan dela med oss av våra
erfarenheter. Flera FoU-enheter har och kommer att starta FoU-cirklar på
detta tema.
Vid anteckningarna
Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland

