1 (3)

Verksamhetsplan för 2012–2013
Verksamhetsidé
Forum vårdbyggnad är en ideell förening där medlemmarnas engagemang och aktivitet är en
förutsättning för Forums verksamhet.
Forum ska stödja och stimulera forsknings- och utvecklingsarbete samt initiera och genomföra
utbildning inom området fysisk miljö för vård, omsorg och boende.
Forums aktiviteter ska stimulera till nätverksbyggande.
Forum ska medverka till att evidensbaserad kunskap och forskningsresultat inom ämnesområdet
fysisk miljö för vård, omsorg och boende sprids.

Vision
Forum är en samlad kraft och en inspirationskälla för forskning, utveckling och utbildning inom
området fysisk miljö för vård, omsorg och boende i Sverige.

Mål

Forskning, utveckling och utbildning

Forum ska aktivt arbeta med utgångspunkt från att etablera och utveckla kvalificerad forskning,
utveckling och utbildning inom området.

Aktivitet:
• Forum ska arbeta för permanent etablering av professuren i ämnesområdet på Chalmers
tekniska högskola i Göteborg.
• Forum ska medverka till att ämnet finns tillgängligt på Kungliga tekniska högskolan i
Stockholm, Lunds tekniska högskola samt Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.
• Forum ska vid periodens slut ha bidragit till att ytterligare minst två doktorander har
påbörjat forskningsarbete inom området.
• Forum ska stödja vidareutvecklingen av Centrum för vårdens arkitektur, CVA, utgöra en
samarbetspartner samt bidra till att sprida reslutat från nationella och internationella
forsknings- och utvecklingsprojekt.
• I arbetsgruppen för framtagande av nytt FoU-program ska styrelsemedlem från Forum
ingå. Ansvaret för att ta fram och förvalta programmet har Centrum för vårdens arkitektur,
CVA. Forums styrelse ska godkänna programförslaget och därefter medverka till att det
sprids bland medlemmar, forskare och finansiärer.
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• Forums medlemmar ska stimuleras till att lyfta fram områden som behöver belysas för
forskning och utvecklingsarbete.
•

Forum ska dela ut stipendier inom ämnesområdet.

•

Forums medlemmar ska erbjudas möjligheten att nyttja utvecklingspotentialen i
elevarbeten under arkitektutbildningen.

•

Forum ska i samarbete med högskola eller universitet under perioden genomföra en
utbildning motsvarande 7,5 ECTS-poäng i lokalplanering för vård, omsorg och boende
samt en fortsättningskurs.

Mål

Nätverk för kunskapsutbyte

Forum ska utgöra plattformen för möten och erfarenhetsutbyten mellan praktiker och forskare,
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Forum ska vara ett attraktivt nätverk för sina medlemmar och olika aktörer inom området fysisk
miljö för vård, omsorg och boende.

Aktivitet:
•

Forum ska stimulera sina lokala nätverk att genomföra lokala och regionala seminarier och
workshops.

•

Forum ska arrangera minst två årliga konferenser för vård, omsorg och boende.

•

Forum ska i samarbete med CVA arrangera den nordiska konferensen i Göteborg 2012.

•

Forum ska redovisa och förmedla goda exempel genom konferenser och på webbplatsen.

•

Forum ska under perioden diskutera med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om
framtida möjligheter att genomföra gemensamma konferenser.

Mål

Forum ska vara känt hos en bred intressentgrupp

Forum ska arbeta för att göra verksamhetsidén känd.
Forum ska verka för att vidga medlemsgruppen med nya intressenter

Aktivitet
• Forum ska återkommande revidera och uppdatera sin kommunikations- och handlingsplan
aktuell.
• Forum ska aktivt marknadsföra alla sina aktiviteter. Vid genomförandet av Forums olika
aktiviteter ska marknadsföringen ingå som en väsentlig del.
• Forum ska identifiera nya intressenter och informera om Forums verksamhet.
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•

Forum ska utvärdera fortsättningen av och formerna för framtida utdelning av
vårdbyggnadspriset.

•

Forum ska motivera och engagera fler medlemmar att bidra med material till webbplatsen.

Ekonomi
Forums ekonomi bygger i huvudsak på medlemsavgifter samt intäkter från kurser och
konferenser. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Vid stora ekonomiska åtaganden ska Forums
medlemmar göras delaktiga i beslutet.

Forum vårdbyggnad
Styrelsen

