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Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården
som kultur - godkännande av avslutade forskningsprojekt och slutlig utbetalning av forskningsmedel
1

Ärendet

Ledningsgruppen för forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som
kultur har tidigare år beviljat forskningsmedel till fleråriga forskningsprojekt.
75 procent av beviljade medel har betalas ut i samband med ledningsgruppens
beslut. Återstående 25 procent betalas ut i samband med att forskningsprojekten slutredovisas. I föreliggande ärende föreslås kulturnämnden godkänna ett
avslutat forskningsprojekt genomfört av professor Margret Lepp.

2

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna det avslutade forskningsprojektet ”Drama- Ger” och betala ut
återstående 25 procent, d v s 12 500 kr, av beviljade forskningsmedel om totalt
50 000 kr till professor Margret Lepp.

3

Bakgrund

Ledningsgruppen för forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som
kultur beviljade 2004 professor Margret Lepp 50 000 kr för att ta fram en
handbok för projektet ”Drama-Ger”, ett vårdpedagogiskt projekt för patienter
och vårdare inom äldreomsorgen.

Bilaga
A Konsultutlåtande
B Skriftlig dokumentation
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Margret Lepp är professor i vårdvetenskap. Hon är verksam dels vid Högskolan i Borås, dels vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa inom Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet.
37 500 kr betalades ut i samband med ledningsgruppens beslut 2004. Hela det
beviljade beloppet är bokfört och belastar nämndens resultat det år ledningsgruppen beviljade medlen.
3.1

Ärendets handläggning

Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur har varit ett
samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet
(KI) och Stockholms läns museum – Länsmuseet. Landstinget har finansierat
programmet. Fram t o m 2006 har forskningsprojektet handlagts av forskningsdirektör Birgitta Rapp vid Länsmuseet med administrativt stöd från (KI).
Ledningsgruppen var utsedd av landstingsstyrelsen och verkade t o m 2006
men inga forskningsmedel har fördelats sedan 2005.
Under 2007 har fortfarande 16 forskningsprojekt som beviljats medel åren
2001 – 2005 pågått. När projekten slutredovisas ska kulturnämnden godkänna rapporterna och betala ut återstående 25 procent av beviljade medel. I januari 2008 godkände kulturnämnden slutrapporter från fyra projekt avseende
Alnarps rehabiliteringsträdgård för äldre.
Kulturförvaltningen har inte egen kompetens inom området utan köper den
slutliga granskande beredningen av projekten på konsultbasis av Brigitta Rapp
som ju tidigare handlagt ansökningarna. I beredningen av slutrapporterna
ingår att granska rapporterna utifrån förutsättningarna i ingiven ansökan samt
de beslut om stöd som tidigare tagits av ledningsgruppen för forskningsprojektet. Vidare skall beredningen innehålla en bedömning av huruvida genomförande av forskningen uppfyller en godtagbar vetenskaplig nivå för att säkerställa metod och resultat.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Redovisning av genomförd forskning sker på olika sätt. Dels genom skriftlig
dokumentation, dels genom medverkan i de forskarseminarier och konferenser som genomförts kontinuerligt inom ramen för forskningsprogrammet t o
m 2006, dels genom publicerade artiklar. På grundval av genomförd granskning föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden godkänner det avslutade
forskningsprojektet ”Drama-Ger” och betalar ut återstående 25 % , d v s
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12 500 kr, av beviljade forskningsmedel om totalt 50 000 kr till professor
Margret Lepp.
Dokumentation kring projektets genomförande bifogas (bilaga B).
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