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Alla kan bli vinnare i  
”Uppdrag Kunskap”: 

•   Värdet för sjuka äldre ligger i   
 effekt erna av en mer gedigen  
 kunskaps överföring mellan 
 generationer av vårdpersonal.

•   Värdet för de tjugo deltagarna blir 
 framför allt att få ge. För egen 
 del kommer de att få uppleva en 
 stor kunskapsglädje.

•   Värdet för övrig sjukvårdspersonal 
 på väg mot sin pensionering 
 ligger i insikten att fortsatt vara 
 behövd.

•   Värdet för samhället är att fler 
 människor bidrar mer aktivt 
 till det gemensamma långt efter 
 pensions åldern.

•   Värdet för universiteten ligger i 
 projektets utmaningar, nya 
 forsk ningsperspektiv och 
 breddade omvärldskontakter.

För vem kan detta betyda något?



”Uppdrag Kunskap” utgör ett pilotprojekt 2013-2014 som vill 
testa möjligheterna för seniora engagerade inom äldrevård och 
äldreomsorg att ge kunskapsbidrag till framtiden. 

Professor Bodil Jönsson är initiativtagaren till “Uppdrag Kunskap”. 
Hon berättar här om bakgrunden till projektet.

“Den första välutbildade generationen går 
nu in i sin pensionsålder. Bland alla dem 
som arbetat inom vården och omsorgen 
av sjuka äldre vill många fortsatt få ut-
veckla sina kunskaper och erfa ren heter 
och på så sätt påverka framtiden. Under 
sina intensiva yrkesliv har de inte alltid 
hunnit med att bearbeta sina insikter till 
något som kan vara bärande också för 
andra. Inom ”Uppdrag Kunskap” får de 
nu chansen att fördjupa sig i och utveckla 
det de brinner för.” 

Ambition
Handledning, inspiration, teorier och metoder tillsammans med 
ett besjälat eget arbete ska leda fram till en strukturering, vidare-
utveckling och förankring av idéerna och insikterna. Hösten 2014 
publiceras 20 välbearbetade bidrag till utvecklingen av framtidens 
äldrevård och äldreomsorg. Kombinationen av deltagarnas engage-
mang, deras verklighetsbakgrund och satsning på en akademisk 
efter arbetning ger goda förutsättningar för både innovativa och 
långsiktigt hållbara resultat. Publikationen analyserar också vad 
som visat sig speciellt i äldre professionellas kunskapsbidrag.

Ett initiativ av “Bättre liv för sjuka äldre”



Gå in på www.uppdragkunskap.se där du hittar tydliga anvis-
ningar för hur du under perioden 15 maj till 15 juni 2013 kan 
ansöka om att bli en av de 20 utvalda i ”Uppdrag Kunskap”. 

I din ansökan (som gärna får vara självlysande) ska du: 
• kort beskriva din grundutbildning och det viktigaste i ditt   
  yrkesliv (max 1 sida)
•		berätta vad du brinner för att själv bidra med och vidare-   
  utveckla inom projektet och tala om varför du vill vara med i   
  ”Uppdrag Kunskap” (max 2 sidor)

Besked om antagning lämnas senast den 1 augusti 2013. Urvalet 
bland de sökande görs i samråd mellan Vårdalinstitutet och ”Bättre 
liv för sjuka äldre”, SKL. De uttagna pionjärerna får:

•		Delta i 4 tvådagarsträffar (september, november, februari, maj).
  Projektet står för internat kostnader, resor och viss litteratur.
• Presentera sitt intresse- och kompetensspår och successivt 
  utveckla det under individuell akademisk handledning.
•  Satsa mycket eget arbete men i gengäld uppnå en ökad egen   
  klarhet och glädje i att kunna bidra till framtiden. 

Kontakt och information: 
Vårdalinstitutet Sveriges Kommuner och Landsting
Magnus Persson Maj Rom
 046 - 222 19 85   08 - 452 76 02
@  magnus_c.persson@med.lu.se  @ maj.rom@skl.se

Vårdalinstitutet
Institutet för Vård- och Omsorgsforskning

Vill du vara med? 
Eller känner du någon som vill?


