
Referat 
2. møde for Netværk for Forskning i Tro og Helbred 

Norsminde Kro 15.-16. maj 2008 

1. Hjemmesiden: Vedrørende brug af  af  hjemmesiden www.tro-helbred.org blev det besluttet, at 
brugernes kommentarer er lukkede for offentligheden, med mindre bidragyderne beslutter, at 
diskussionen skal gøres åben. Copyright-beskyttet materiale (som fx artikler eller spørgeskemaer i pdf-
format) er kun tilgængeligt med password. Relevant indhold fra hjemmesiden oversættes snarest til 
engelsk. Ligeledes bliver netværkets deltagere hurtigst oprettet som brugere (med username og 
password), således at blog-funktionen kan blive aktiv. Hjemmesiden er ikke blot en præsentationsside, 
men en side, der skal bruges aktivt af  netværkets  deltagere som idé- og diskussionsplatform. Jo mere 
brugerne bruger den, desto mere interessant bliver den som redskab til netværk, vidensudveksling og -
udvikling.  

2. ”The Grid”: Den begrebsmæssige skalering i ”The Grid” blev atter diskuteret. Det var tydeligt, at der 
var forskellige holdninger til formålet med netværket og behovet for begrebsafklaring. Nogle mente, der 
ikke skulle være nogen skaleret begrebsafklaring. Andre ønskede derimod, at begrebsdiskussion (2007) 
og den efterfølgende diskussionen af  skalerede spørgsmål (2008) skulle munde ud i et konkret valideret 
spørgeskema, der er Netværkets officielle måleredskab. Styregruppen har helt fra starten placeret sig et 
sted i midten, således at det allerede fremgår af  ansøgningerne til Religion i det 21. Århundrede og 
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, at formålet med Netværket skal være udveksling af  
viden og erfaringer samt at arbejde frem imod en begrebsafklaring, idet forskningen indenfor Tro-
Helbred-feltet internationalt har været martret af  mudret begrebsanvendelse.  

”The Grid” bør ikke opfattes som den færdige begrebsdefinition, som alle skal være enige om, men skal 
tjene til inspiration og begrebsafklaring. Der er tale om et heuristisk redskab, som kan tjene til, at 
diskussionen om tro og helbred i Danmark bliver funderet på et gennemtænkt, videnskabeligt grundlag. 
Endvidere vil ”skaleringen” blive brugt til at præsentere en spørgsmålbank, der kan tjene til inspiration 
for både kvantitative og kvalitative forskere.  

Begrebsafklaringens progressive arbejdsproces ser ud som følger:  

a. Peter La Cour og Niels Christian Hvidts review-arbejde i efterår 2007, der blev forelagt 
netværksdeltagerne inden sidste netværksmødet i 2007 

b. Deltagernes tilbagemeldinger på sidste netværksmøde, som La Cour og Hvidt tog ad notam 
som sammenfattet i referatet fra sidste møde i 2007 (vedlagt).  

c. La Cour og Hvidts opdatering af  ”The Grid” efter tilbagemeldingen fra mødet i 2007.  

d. Yderligere diskussion og tilbagemelding ved mødet i 2008. Her blev det foreslået, at den første 
kategori (eksistenstænkning) kunne præciseres ved termen ”sekulær eksistenstænkning”, ligesom 
der blev mindet om, at spørgsmålene skal kunne bruges til at indsamle viden om betydningen af  
religiøse forhold ved sygdom. Til det formal skal der måske med tiden udvikles en kolonne 
spørgsmål under etiketten Having/Coping, hvor det søges belyst, hvilke ressourcer, der 
aktualiseres hvorledes i forbindelse med sygdomsforløb. Det kan vise sig operativt at skelne 
mellem undersøgelser, der koncentrerer sig om patienterne, og undersøgelser, der afdækker 
forskelle mellem normalbefolkningen og patienterne ved komparative undersøgelser med 
graduerede skalaer. Redaktionsgruppen omkring spørgsmålsbanken vil gå videre med disse 
overvejelser, ligesom man vil evaluere muligheden for at sammenfatte de skalerede spørgsmål i 
et uvalideret spørgeskema. Såfremt spørgsmålene senere ønskes udvikles til et egentligt 
spørgeskema til brug indenfor tro og helbred-forskningen i Danmark, vil der være behov for et 
omfattende valideringsarbejde, som evt. kan tages op i fremtidigt forskningsarbejde. 

e. Feedback fra mødet i 2008 indarbejdes i La Cours og Hvidts artikel, der gøres klar til 
publikation. Den publiceres i deres navn med credit til de gode diskussioner i Netværk for 
Forskning i Tro og Helbred.  

Der blev arbejdet i tre hovedgrupper (eksistenstænkning, spiritualitet, religion), som hver skulle 
formulere de bedste spørgsmål indenfor kategorierne knowing, doing, being.   

http://www.tro-helbred.org


Det blev besluttet, at to repræsentanter fra hver gruppe sender spørgsmålene, der blev formuleret i de 
tre grupper, til Elisabeth Assing Hvidt (eah@tro-helbred.org), der samler dem og lader dem gå videre til 
redaktionsgruppen med henblik på videre bearbejdning.  

Redaktionsgruppen består af  repræsentanter for hver af  de tre grupper: 

Religiøsitet: Nadja Ausker og Niels Christian Hvidt 

Spiritualitet: Hanne Bess Boelsbjerg og Elisabeth Assing Hvidt 

Eksistenstænkning: Peter la Cour og Bernard Jeune 

Hertil kommer de resterende medlemmer af  styregruppen for Netværk for Forskning i Tro og Helbred: 

Hans Raun Iversen og Bobby Zachariae, sidstnævnte evt. repræsenteret ved Christina Gundgaard 
Pedersen, såfremt han ikke selv kan deltage ved møderne.   

Redaktionsgruppen mødes i Odense en dag i overskuelig fremtid for at drøfte de fremlagte og 
diskuterede spørgsmål, hvorefter de postes på hjemmesiden. 

3. International konference 2009: Det blev foreslået, at næste års internationale konference lægges i 
dagene op til weekenden i uge 43 (ugen efter efterårsferien). Den finder sted i Odense eller omegn 
(enten på SDU eller på et konferencested som Hindsgavl i Middelfart). "SDU inviteres til at tage 
ejerskab for konferencen sammen med netværket"Kenneth Pargament blev nævnt som en oplagt person 
at invitere til konferencen, idet han er verdens førende forsker indenfor religiøs coping og selv er 
interesseret i at undersøge sekulariserede kulturer. Konferencen skal dog ikke blot være et 
præsentationsmøde for feltets ”store kanoner”, men i høj grad også være et forum, inden for hvilket det 
danske felts forskere har mulighed for at præsentere individuelle projekter/posters. Der indkaldes 
således til papers forud for konferencen. Bestemte arbejdsgrupper kan også nedsættes, der specifikt 
koncentrerer sig om diskussion af  de enkeltes projekter. Disse grupper kan deltagerne vælge sig ind på 
forud for konferencen. 

Personer i konferencegruppen er: 

Styregruppen, (dvs. Hans Raun Iversen, Bernard Jeune, Peter La Cour, Bobby Zachariae, Niels Christian 
Hvidt), Elisabeth Assing Hvidt, Christina Gundgaard Pedersen, Christina Prinds Rasmussen, Nadja 
Ausker, Tove Elisabeth Kruse, Hanne Bess Boelsbjerg.  

Gruppen mødes 2-3 gange inden konferencen mhp planlægning og holder endvidere kontakten ved 
telefonkonferencer og per e-mail. 

mailto:eah@tro-helbred.org

