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Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården och Vården som kultur
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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i Vården och Vården som kultur och rapportera uppdraget till landstingsfullmäktige i samband
med delårsbokslutet för 2008,
att redovisa rapporten till landstingsfullmäktige i samband med halvårsbokslutet för 2008.
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Bakgrund

Landstingsfullmäktige uppdrag 2007 till kulturnämnden att utvärdera forskningsprogrammet Kultur i Vården och Vården som kultur. Resultatet av utvärderingen skall bl a ligga till grund inför kommande ställningstaganden om
ev fortsatt forskning inom området.
Våren 2007 bad kulturförvaltningen Centrum för folkhälsa (CFF) om hjälp
med att föreslå en lämplig utredare. Kulturförvaltningen och CFF kom sedermera överens om att utvärderingen görs inom CFF som ett uppdrag från kulturförvaltningen.
Syftet med utvärderingen angavs till att undersöka hur de forskningsresultat
som tagits fram i forskningsprogrammet spridits och implementerats inom
vården i Stockholms läns landsting samt relevanta utbildningar. I anslutning
till syftet formulerades sju frågeställningar som utgör disposition för rapportens resultatavsnitt.
Utvärderingen baseras på genomförda projekt under perioden 2001 – 2005.
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Sammanfattning av rapportens resultat

En preliminär version av rapporten biläggs detta utlåtande. Den slutliga versionen förväntas inte få något ändrat innehåll i sak.
Sammanfattningsvis kan man säga att forskningsprogrammet stött projekt i
första hand inom den kommunala äldreomsorgen, d v s vård som landstinget
inte ansvarar för. Detta har varit helt i linje med de politiska direktiven. Indirekt torde dock landstinget ha nytta av alla insatser för att förbättra folkhälsan.
Forskningsprojekten har inte gjort några avtryck inom vården i stort. Inte
inom den kommunala vården och ännu mindre inom landstinget. Av de fördjupade granskningar man gjort av fem projekt så är det enbart vid en institution som man integrerat forskningsresultaten i den fortsatta vårdverksamheten. De projekt som genomförts inom forskningsprogrammet har varit beroende av enskilda eldsjälar.
Däremot är forskningsprogrammet känt inom den högre utbildningen. Utvärderaren har varit i kontakt med fem högkolor/universitet så som musikhögskolan, danshögskolan samt ett antal sjuksköterskeskolor och samtliga kände
till forskningen och försöker använda den i undervisningen. I den gymnasiala
vårdutbildningen var forskningen mindre känd men inte helt okänd!
Spridningen av forskningsprogrammets resultat har varit bristfällig och inte
genomtänkt. Det har inte heller funnits några politiska direktiv om vare sig
hur programmets resultat skall spridas eller hur landstingets vård skall ta till
sig resultaten (i den mån landstinget är berört).
De som känner till forskningsprogrammet, t ex högskolorna, har fått information genom personliga kontakter, inte genom forskningsprogrammets egna
marknadsföringsinsatser som varit begränsade.
Det har inte ingått i utvärderarens uppdrag att utvärdera kvaliteten i forskningen. Det har berörts i tidigare utvärderingar. Rapporten behandlar sålunda
inte kvalitetsaspekten.
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