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For informationer om tilstedeværende: se deltagerliste nedenfor 

1. Peter La Cour og Niels Christian Hvidts udkast til en artikel, og heri forslag til begrebsafklaring, blev 
godkendt og anerkendt. PLC og NCH går videre med artiklen og det begrebsmæssige og metodiske 
udviklingsarbejde.  

2. Tredelingen Eksistentielle Overvejelser (”Existentiality”), Spiritualitet og Religiøsitet blev diskuteret indgående. 
Der er fordele og ulemper ved begreberne, alt efter fagtraditionelle, religiøse og konceptuelle 
præferencer. Når tredelingen bibeholdes er det for det første af  pragmatiske grunde, idet det er den klart 
mest dominerende tredeling i forskningslitteraturen. For det andet er det, fordi der i dag er en skelnen 
mellem og bevidst brug af  begreberne hos mennesker i dag, også i Danmark. PLC og NCH udbygger 
således hierarkiet af  de tre begreber med fortsat hierarkisk inddeling fra det mindst til det mest religiøse.  

3. ”The Grid”, dvs skemaet sidst i artiklen med de ni felter, mødte bred accept og anerkendelse. En så 
systematisk begrebsafklaring er den første af  sin art i Norden og kan få betydning ikke bare for tro-
helbred-forskningen, men for religionsforskningen i det hele taget lød tilbagemeldingen. Dog blev der 
rejst et forslag om at vurdere om de tre nuværende kategorier Indhold, Intensitet og Betydning kan erstattes / 
omarbejdes i retning af  de i forskningen endnu mere udbredte begreber Being, Doing, Knowing.  

4. Selve netværkets funktion blev diskuteret. Der blev enighed om at betragte netværket som en mulighed 
for forskere, der allerede kan være i gang med tro-helbred-relaterede projekter, men som bidrager med 
deres erfaringer i retning af  at styrke feltet og i sidste ende i fællesskab at kunne arbejde frem imod 
større strategiske tværfaglige forskningssatsninger. Det udelukker naturligvis ikke mindre målrettede 
forskningssatsninger af  mindre grupper af  personer indenfor netværket, men det tilstræbes, at sådanne 
satsninger afklares med de andre netværksdeltagere, sådan at der ikke udføres dobbelt arbejde og vi så 
vidt muligt fremmer en win-win-situation, hvor 2+2>4.  

5. Problemet med intellektuelle rettigheder omkring allerede udviklet materiale såsom validerede 
spørgeskemaer søges tilgået med den størst mulige åbenhed. Konkret kan problemet med intellektuelle 
rettigheder endvidere løses på to måder:  

a. Forskere i netværket, der har arbejdet med udvikling af  spørgeskemaer e.l. konceptuelt 
udviklingsarbejde kan reviewe den spørgsmålsguide, der efter planen skal vokse frem af  
Netværkets samarbejde, uden at deres eget spørgeskema gøres offentligt. 

b. Såfremt alle, der allerede har arbejdet med begrebsafklaring, lægger kortene på bordet og deler 
deres resultater, kan en fremtidig publikation med de i Netværket udviklede 
spørgsmålsrekommandationer / spørgsmålspool få alle aktive bidragydere, evt. alle netværkets 
deltagere på som medforfattere, som i tilfældet med The European Value Study.  

6. NCH går snarest muligt videre med at udvikle hjemmesiden sådan, at der kan blive et password-
beskyttet rum, hvor vi kan dele artikler og andet væsentligt materiale med hinanden.  

7. Det er meget vigtigt at så mange seniorer kan være med til det næste møde som muligt! De ph.d.-
studerende er meget motiverede, men har behov for seniorernes kompetencer og erfaring. Det gælder 
også i ift. feltets strategiske udvikling. Prøv derfor alle at rydde kalenderen for de to datoer, vi bliver 
enige om allerede nu.  

8. Følgende datoer for næste møde i maj 2008 blev opnået i følgende prioriteringsrækkefølge (de forskere, 
der ikke kunne være med til denne dato-planlægning bedes melde tilbage, om de kan):  

a. 15-16 maj 

b. 14-15 maj 

c. 22-23 maj  


