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Verksamhetsplan för 2006 — 2007
Verksamhetsidé
Forum för vårdbyggnadsforskning ska stödja utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom
området fysisk miljö för vård och omsorg samt sprida kunskaper om ämnesområdet
Forum vänder sig till företrädare för vårdbyggnadsplanering, vårdgivare samt
utbildningsansvariga.
Under planperioden ska Forum utgöra plattformen för möten och erfarenhetsutbyten inom ovan
nämnda områden. Forum har som sin uppgift att vara en katalysator som medverkar till att bästa
möjliga fysiska vårdmiljö skapas för människan. Forums fortsatta utveckling grundar sig på att
medlemmarna aktivt tar del i att lyfta fram områden som behöver belysas, skapar ekonomiskt
och/eller praktiskt utrymme för forskningsarbete samt deltar i Forums olika evenemang som
samtalspartner/föreläsare.
Genom att finansiera en professur inom arkitekturutbildningen skapas stora möjligheter inom
högskolesystemet att aktivt och målinriktat driva projekt, forskning och utbildning inom området.
Forum vill samverka kring forskning, utvecklingsarbete och kunskapsförmedling även på andra
platser.

Verksamhetsplan
Mål: Forums huvudverksamheter är att stödja och stimulera utvecklingsarbete, forskning och
utbildning med syfte att öka kunskap och förståelse mellan olika professioner.
Vid periodens slut skall Forum ha medverkat till att minst fyra doktorander har påbörjat
forskningsarbetet inom området.
Aktivitet:
• Skapa förutsättningar för permanent etablering av ämnesområdet inom högskolevärlden.
•

Skapa förutsättningar för att utbildningen inom ämnesområdet skall var tillgängligt på
samtliga högskolor.

•

Stimulera enskilt forskningsarbete genom att dela ut stipendier, uppmuntra examens- och
doktorandarbeten samt andra praktiska arbeten under olika skeden av olika
högskoleutbildningar.

•

Delta i grund- och vidareutbildning för arkitekter, andra planeringsutbildningar och
vårdutbildningar på högskolenivå

• Ta initiativ till fortbildning och vidareutbildning inom området. Under planperioden starta
en fortbildning med syfte att attrahera arkitekter till vårdbyggnadsfrågor.
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•

I samarbete med Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg, återkommande genomföra
utbildning i vårdlokalplanering, 5 poäng samt arrangera fortsättningskurser till dessa.

Mål: Skapa nätverk samt erbjuda mötesplatser för forskare och praktiker, nationellt och
internationellt.
Aktivitet:
• Anordnar höst- och vårkonferenser samt regionala seminarier.
•

Vartannat år medverka till internationella konferenser.

•

Skapa nätverk för delaktighet samt utvidga nätverket genom att uppsöka och engagera
kommunerna och andra intressenter. Delta i möten med närliggande intressegrupper för att
öka kunskapsutbytet.

•

Via kontakt med andra organisationer, universitet och högskolor samt myndigheter samla
information om pågående forsknings- och utvecklingsarbete, nationellt och internationellt.
Förmedla denna information vid konferenser, seminarier och andra informationskanaler.

•

Aktivera Forums hemsida så att det blir en viktig informationskälla för alla som söker
information inom ämnesområdet. På Forums hemsida meddela föreningens aktuella
konferenser, regionala seminarier, kurser, medlemsregister mm. Utveckla hemsidan så att
den tydligt vänder sig till en breddad målgrupp
Ge ut ett Nyhetsbrev några gånger per år.

Mål: Forums verksamhet ska vara känd och respekterad inom en
utvidgad målgrupp, där verksamhetsföreträdare inom kommuner och landsting, privata
vårdgivare, arkitekter och tekniker ingår.
Aktivitet:
• Forum skall aktivt öka marknadsföringen av alla sina aktiviteter
• Forum ska marknadsföra verksamheten samt vårdlokalens betydelse
• Forum ska uppvakta myndigheter, organisationer och högskolor.
• Forum ska redovisa och förmedla goda exempel.
• Forum ska dela ut ett vårdbyggnadspris med jämna intervall.
Ekonomi
Forums ekonomi bygger på medlemsavgifter. Avgiften fastställs av årsmötet. Vid inrättandet av
en ny adjungerad professur har Forum ett ekonomiskt åtagande.
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