
28. januar 2019

Fra denne konference kan du tage ny viden med hjem om,  
hvorfor og hvordan danske forskere arbejder med borger-  
og brugerinddragelse som led i deres forskning 
– og hvor udviklingen er på vej hen.

I mere end 25 år har formidling af forskning til borgere 
været på dagsordenen.

Ambitionen med konferencen er at tage skridtet videre  
og sætte lys på, hvordan borgere i dag i stigende grad også 
aktivt inddrages i og bidrager til planlægning eller 
gennem førelse af forskning – inddragelse 2.0.

I tråd med den globale udvikling er borger- og brugerind-
dragelse i forskning i stigende grad anvendt i Danmark og 
er aktuelt synliggjort i FORSK2025 som et pejlemærke for 
dansk forskning:  ”En væsentlig vej til at opnå samfunds - 
mæssig værdiskabelse er gennem forskningssamarbejder, 
hvor faggrænser krydses, og brugerne inddrages ”. 

Den røde tråd i konferencen er at belyse, hvor borger-
inddragelse i forskning konkret er anvendt af danske  
forskere, og hvor udviklingen er på vej hen. 

Ved konferencen præsenteres et spektrum af forsknings-
projekter med borger- og brugerinddragelse – på tværs  
af naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora,  
sundhedsvidenskab og teknik og fra et bredt udsnit  
af universiteter i Danmark. 

Emnet bearbejdes endvidere i tematiserede  
workshops og i en paneldebat.

MÅLGRUPPE:
Konferencen er målrettet 
forskere – såvel yngre  
som mere erfarne – samt 
forskningsinteressenter og 
medarbejdere i offentlige 
og private virksomheder, i 
faglige organisationer,  
i fonde og politikere m.v. 

 BORGERINDDRAGELSE 
I FORSKNING 2.0
Auditorium O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M



 9.30 - 10.00 Registrering & morgenmad

 10.00 - 10.10 Velkomst v/ rektor Henrik Dam 

 10.10 – 10.20  Konferencens idé, mål og forventede betydning
   v/ professor Mogens Hørder, Institut for Sundhedstjenesteforskning,  

Syddansk Universitet, og moderator Lone Frank

 10.20 – 10.55  Computerspil giver indsigt i menneskets rolle i den digitale fremtid
   v/ professor Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi,  

Aarhus Universitet 

   www.scienceathome.org præsenterer komplekse forskningsudfor dringer 
i form af computerspil. Foreløbigt har mere end 250.000 mennesker 
fra hele verden bidraget til at løse problemerne i alt fra kvantefysik 
til hjerneforskning vha. deres menneskelige intuition. I et tværfagligt 
samarbejde studeres nu denne enorme kilde af menneskelig kompleks 
problemløsning for at opnå ny indsigt i hvordan den menneskelige  
hjerne fungerer og forhåbentlig bruge denne viden til at designe en 
fremtid baseret på hybrid intelligens, hvor jobs skabes gennem  
synergien mellem menneskelig og kunstig intelligens.

 10.55 – 11.30  Samskabelse i mindre bysamfund: erfaringer med borgerind-
dragelse i arkitektur og design forskning

   v/ lektor Lea Louise Holst Laursen,  
Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

   Det bebyggede miljø skabes til og med mennesker, hvorfor det forsk-
ningsmæssigt er interessant og relevant at indsamle viden omkring 
metoder og tilgange til at få aktiveret borgerne i udviklingen af deres 
eget lokalsamfund. Borgerinddragelse i denne sammenhæng handler 
om borgerne som videnspartner, hvor borgerne bidrager med brugbar 
viden om et lokalområde, men også om at udvikle og teste metoder til 
hvorledes borgerne kan involveres i udviklingen af deres lokalsamfund.

 PROGRAM
Konferencens moderator er videnskabsjournalist Lone Frank



 11.30 – 12.30 Workshop-session 

   I hver workshop præsenteres 2-3 indsendte oplæg. Forskere fra  
alle videnskabelige discipliner inviteres til at præsentere oplæg,  
der belyser, hvordan borgere og brugere er inddraget i forskning. 

  For mere information se konferencens call for abstracts side 5. 

 12.30 – 13.30 Frokost

 13.30 – 14.05  Patienter som partnere i dansk sundhedsforskning
   v/ professor Mogens Hørder, Institut for Sundhedstjenesteforskning, 

Syddansk Universitet

   Patienten i centrum er en bærende værdi for det danske sundheds-
væsen. Blandt initiativerne til virkeliggørelse er at inddrage patienter og 
pårørende i forskning. Siden ca. 2015 er der kommet mange eksempler 
på, hvorledes inddragelse finder sted. Både i konkrete forskningsprojek-
ter og som led i udvikling af forskningsstrategier. I oplægget præsen-
teres eksempler fra en aktuel, national kortlægning af patient- og 
pårørendeinddragelse i forskning.

 14.05 – 14.40  Borgerdreven social innovation i tværsektorielle samarbejder
   v/ professor Linda Lundgaard Andersen, Institut for Mennesker og 

Teknologi, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet

   Borgerdreven social innovation er et af tidens pejlemærker. 
I denne tilgang rummes mange store målsætninger og visioner men 
også vanskeligheder og barrierer. Mange tværsektorielle velfærds-
indsatser praktiserer borgerinddragelse i tværsektorielle formater  
og under forskellige betegnelser: brugerinddragelse, samskabelse,  
borgerpaneler og partnerskaber. I dette oplæg gives et overblik over 
disse tendenser, som placeres nationalt og internationalt.

 14.40 – 15.00 Pause

 PROGRAM



 15.00 – 16.15 Paneldebat

  Moderator: Lone Frank

  I panelet: 
  Jacob Sherson, Aarhus Universitet 
  Lea Louise Holst Laursen, Aalborg Universitet 
  Mogens Hørder, Syddansk Universitet 
  Linda Lundgaard Andersen, Roskilde Universitet

 16.15 – 16.30 Afsluttende opsamling fra dagen
  v/ moderator Lone Frank

 PROGRAM



CALL FOR ABSTRACTS

Forskere fra alle videnskabelige discipliner inviteres til at  
præsentere oplæg i workshops, der afholdes som led i kon-
ferencen – oplæg med et tema der belyser, hvordan borgere  
og brugere er inddraget i forskning. Den tematiske struktur  
på workshopsessioner vil blive formet med udgangspunkt 
i de indsendte abstracts. 

Abstracts kan bl.a. lægge op til belysning 
og diskussion af:

 •  Forskernes rolle ved bruger/borgerinddragelse 
– betydningen og værdien af bruger/borgerinddragelse 
for forskeren og forskningen 

 •  Brugernes/borgernes roller, kompetencer,  
perspektiver (diversitet – repræsentativitet)

 •  Processer og metoder til bruger/borgerinddragelse

 •  Barrierer for og udfordringer ved  
bruger/borgerinddragelse 

 •  Forskning i bruger/borgerinddragelse i forskning:  
Hvad vil vi gerne vide? Hvordan kan der forskes 
i brugerinddragelse?

 •  Eller andre relevante temaer

Deadline for indsendelse af abstracts er  
torsdag den 10. december 2018.  

Abstracts sendes til  
brugerperspektiver@health.sdu.dk

FORMELLE KRAV 

Indsendte abstracts 
skal indeholde: 
• præsentationens titel 
• navn(e) på oplægholder(e)  

og email-adresse(r)
• institution(er) 
• fem nøgleord og et 250-ord 

abstract. 

Abstracts kan forfattes på ét  
af følgende sprog: dansk, norsk, 
svensk eller engelsk. 

Det forventes, at præsenta-
tionen holdes på samme sprog 
som det indsendte abstract. 

Præsentationer har en varighed 
af 15 minutter.



Tid:  Mandag den 28. januar 2019, kl. 9.30 – 16.30

Sted:  Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M  
Auditorium O100

Med bil: Afkørsel 50, motorvej E20 

Med bus: Der er direkte busser fra Odense Banegård Center til universitetet

Pris:  500 kr. ekskl. moms. Omfatter forplejning hele dagen og konfe-
rencematerialer. Faktura fremsendes efter konferenceafholdelse.

Tilmelding:  Tilmelding er bindende og foregår via dette link:  
http://webpay.sdu.dk/system/borger. Der lukkes for tilmel-
ding mandag den 21. januar, eller når der ikke er flere pladser.

Afbud:  Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte 
Susanne Barrit på brugerperspektiver@health.sdu.dk.  
Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden,  
dog kun efter forudgående aftale med arrangørerne.

Præsentationer:   Efter konferencen vil oplægsholdernes præsentationer  
blive tilgængelige på konferencens hjemmeside på  
www.sdu.dk/borgerinddragelseiforskning 

Yderligere information: Konferencens faglige del:

  Mogens Hørder  
Forskningsenheden for Brugerperspektiver  
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet 
m MHorder@health.sdu.dk / O 60 11 30 15

 Konferencens praktiske del: 

  Susanne Barrit 
Forskningsenheden for Brugerperspektiver 
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet 
m brugerperspektiver@health.sdu.dk / O 65 50 40 65

 PRAKTISKE 
 OPLYSNINGER


