Protokoll från styrelsemöte FoU Välfärd
2008-01-08 på Socialstyrelsen
Närvarande:
Annika Almqvist, X-Fokus, Gävleborg
Birgitta Grahn, FoU Välfärd i södra Småland
Carina Löfström, FoU i Väst/GR
Eva Lundberg, Malmö FoU-enhet
Eva Höglund, Äldreväst, Sjuhärad
Per Larsson, Fyrbodalsinstitutet
Ulf Hyvönen, ordf, UFFE, Umeå kommun
Agneta Bygdell, FoU Norrbotten
Mårten Wirén, adj ledamot, Socialstyrelsen
Ingela Wahlberg, Socialstyrelsen, (delvis)
Martin Börjesson, punkt 7 på dagordningen
1. Mötet öppnades och vi hälsades välkomna av ordföranden
2. Till mötessekreterare utsågs Agneta Bygdell
3. Dagordningen godkändes med ett tillägg från Per Larsson om en fråga han fått från
Hjälpmedelsinstitutet om möjligheten att publicera sig på FoU Välfärds hemsida.
4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och några punkter lyftes fram:
•
•
•
•

Frågan om vad vi som FoU-enheter måste spar i form av underlag,; Annika
Almqvist har arbetet med att få svar på vilka uppgifter och vilka underlag
(intervjuer, enkäter, etc ) som vi behöver spara och återkommer med mera material.
Web-enkäter; UFFE använder ett program som heter ES-maker (företag Enterguide)
som kan fungera .
Bo Engströms rapport om IFO-FoU ska publiceras så snart språkgranskning är klar
FoU-rapporter – vad händer sen? Blir det artiklar som publiceras i vetenskapliga
tidskrifter t ex, hur syns det att FoU är ursprunget?

5. Ingela Wahlgren informerar om HSS (Högskola och Samhälle i Samverkan). Ingela
ingår sedan 1999 i en ref grupp som ordnade en konferens i Dalarna på temat.
Konferenserna har därefter återkommit vartannat år, 2009 står Luleå Tekniska
Universitet för värdskapet på temat ”Vi bygger morgondagens samhälle”.
Ingela tycker att vi som FoU-enheter borde kunna bidra med mycket till de här
konferenserna, och att vi borde hålla oss framme för att påverka innehåll och upplägg.
”Hitta er form och vässa den” var hennes budskap, hon hjälper gärna till om vi hör av
oss.
6. Rapport från Lovisa Fransson om arbetet med nya hemsidan.
Budget för att arbeta om hemsidan är c:a 130 000 kronor, och den kommer att hålla.
En konsult har anlitats, nytt användarvänligt verktyg, Lemon, har inköpts, och arbetet
med att fylla den nya hemsidan är i full gång.

FoU i Väst administrerar arbetet, men verktyget tillåter att andra kan ges behörighet att
ta delansvar för olika områden.
Den fråga som gått ut om att delta i finansiering av hemsidan har besvarats positivt av
30-35 medlemmar (FoU-enheter), några frågetecken redovisades som skulle följas upp av
styrelseledamöter.
Utskick om att utse kontaktpersoner likaså.
Fakturering av de beslutade 3000:-/enhet för hemsidan ska skickas ut.
Nya hemsidan ska preliminärt tas i drift i slutet av februari.
Styrelsen var överens om:
•
•
•
•
•
•
•

Uttaxering 3000:-/FoU-enhet görs av FoU Väst/GR
Ekonomisk redovisning görs vid årsmötet i augusti
Igångsättning av nya hemsidan är början på en utvecklingsprocess som behöver
en årlig avstämning och revidering
Länklista; där gör Per Larsson ett förslag som efter komplettering från resten av
styrelsen läggs in
Ämnesområden, (begrepp och rubriker) revideras årligen
Frågor om vem som får publicera på hemsidan avgörs från fall till fall av styrelsen
Alla FoU-enheter uppmanas att leverera in mtrl så snart som möjligt

7. Martin Börjesson, huvudsekreterare i utredningen ”nya former för kunskapsutveckling inom socialtjänsten” presenterade huvudförslagen som de ser ut idag.
Martin B uppmanar FoU Välfärd att delta i remissarbetet även om föreningen inte
Skulle bli officiell remissinstans.
8. Rapport om FoU Välfärds nationella konferens i Umeå augusti 2008.
Arbetet flyter på, positiva besked från de tänkta föreläsarna, utkast till program
finns och inbjudan ska förhoppningsvis vara första nyhet när nya hemsidan
presenteras.
9. Bertil Jedeskog har ställt en fråga till FoU Välfärd om eventuell samordning av FoU
. Välfärds nationella konferens och motsvarigheten inom Hälso-och sjukvården.
Ordf Ulf H tar kontakt med Bertil Jedeskog och frågan tas sen till FoU Välfärds årsmöte i augusti.
10. Under punkten Övriga frågor väcker Per en fråga han fått från Hjälpmedelsinstitutet
om publicering på FoU Välfärds hemsida.
En mängd frågor dyker upp med anledning av detta.
• Kan de publicera på hemsidan?
• Finns i så fall andra organisationer? Forsa?
• Hur gör vi avgränsningar?
• Annonser?
• Kalendarium?
Ansvarig för hemsidan kollar vidare.
Agneta Bygdell, FoU Norrbotten

