Rundbrev December 2018

Bästa medlem!
Här kommer aktuell information om vad som är på gång inom Nordic College of Caring Science.
Årsmötet för 2019 kommer att äga rum den 28 mars. Dagen innan, den 27 mars, hålls styrelsemöten
och möte med tidskriftens redaktörer samt Wiley. Platsen är Arlanda konferenscenter.
Schemat för dagarna är som följer:
Den 27 mars
12.00-13.00

Lunch

13.00 - 14.00 Styrelsemöte för NCCS
14.00-15.00

Möte med redaktörer SJCS och Skype-möte med Wiley.

15.00 -15.30 Kaffe
15.30-16.30

Styrelsemöte för NCCSF

19.00

Middag

Den 28 mars
Kl. 8.30-10.30 NCCS:s årsmöte
10.00-10.30

Kaffepaus

10.30-12.00

Fördjupad diskussion om Nordisk samverkan gällande
vårdvetenskaplig forskning och utveckling

12.00- 13.00 Lunch Avslutning

Om du vill delta i middagen den 27 mars och/eller årsmötet den 28 mars, anmäl dig till NCCS:s kassör
Lena Boussaid, lena.Boussaid@kau.se senast den 14:e mars.
Kallelse till årsmötet och möteshandlingar kommer att skickas ut i ett separat utskick.
Konferens
Vart annat år brukar NCCS arrangera en konferens. Under de senaste åren har ett sådant
arrangemang genomförts i samarbete med EACS (European Academy of Caring Science) och ett
lärosäte. Vi går vidare med den traditionen men den här gången förlägger vi konferensen åtskilt från

NCCS årsmöte. Konferensen planeras till den 1-3 oktober. Åbo Akademin har inbjudit oss till Wasa.
Temat för konferensen är: Sustainable Caring for Health and Wellbeing. Aspekter på temat är:
Sustainable leadership
Patient and person centered care
Health technology and dignity
Learning from a caring science perspective
Du finner mer information på konferensens hemsida: https://www.abo.fi/nccs/
NCCS:s hemsida
Föreningens hemsida har förnyats och är under utveckling. Meningen är att den ska bli mer
kommunikativ och användbar för föreningens medlemmar, samt även bli mer synlig för allmänheten.
Hemsidan når du på följande adress: http://www.nccs.nu. Kom gärna med synpunkter på hur du vill
ha hemsidan utformad.
Stadgarna
Vid förra årsmötet togs beslut om nya stadgar som bättre svarar upp emot en aktuell praxis. Samtliga
paragrafer, för utom paragraf 1, beslutades. Styrelsen hade planerat att paragraf 1 skulle tas vid
kommande årsmöte för att i god tid kunna hämta in synpunkter på texten, så att revideringen blir
förankrad hos medlemmarna. Förslag på ny skrivning är följande:
”Den nordiska föreningen "Nordic College of Caring Science" (NCCS) skall främja
vårdvetenskaplig forskning i relation till hälsa, välbefinnande, sjukdom och lindring av
mänskligt lidande. NCCS skall bidra till skapande av nätverk som främjar etiskt hållbar
forskning och utbildning. Det etiska ansvaret skall genomsyra all verksamhet. NCCS: s
uppgift är att utveckla, stödja och sprida ny evident vårdvetenskaplig kunskap
nationellt och internationellt. Detta sker bland annat genom tidskriften Scandinavian
Journal of Caring Sciences (SJCS), organisering av konferenser och stipendium från
Nordic College of Caring Science’s forskningsfond (NCCSF)”

Kom gärna med synpunkter på texten i god tid innan slutet av januari så att vi kan presentera
en förankrad text till årsmötet.
Wiley har gått ut med en uppmaning om att förnya medlemskapet i föreningen inför 2019. Vi
ser fram emot ditt förnyande medlemskap. I början av nästa år kommer du att få en enkät i
elektronisk form med frågor om din uppfattning om NCCS. Vi ser fram emot dina synpunkter!
Så önskar vi dig en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År

Med vänlig hälsning
Styrelsen för NCCS/ genom Margareta Asp, ordförande

