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1. Nyt fra NNDR.dk bestyrelsen
Ø NNDR - seminar om rehabilitering i 2017
D. 6.12.2017 afholder NNDR i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborg
centeret et seminar om Rehabilitering – faglige positioneringer og interessekampe. Se mere her:
http://www.rehabiliteringsforum.dk/detsker/begivenhed/calendar/2017/12/06/event/tx_cal_phpicalendar/rehabilitering_faglige_position
eringer_og_interessekampe/
Ø NNDR bogprojekt under udgivelse
”Professionelles blikke på den anden – når fortællinger ændrer identiteter” - udkommer efterår
2017. Frydelund Akademisk.
Ved hjælp af narrative tilgange, illustrerer bogen stærke kræfter i sproget og i kulturen som
trækker linjer fra det historiske op til det nutidige. Med reference til Foucaults begreb om
nutidshistorie (history of the present), illustreres, hvordan nutidige professionelle blikke på ”den
anden”, i sammenligning med historiske fremstillinger, afslører fortidige paralleller – med andre
ord viser historien at gentage sig, blot via nye retoriske og politiske greb.
Narrativerne på tværs af kapitlerne synes at vidne om professionelle fortællinger, der bliver mere
stereotype, jo mere håbet om bedring forsvinder. Jo længere, vi kommer ned i diagnosehierarkiet,
jo mere ser diagnosen ud til at binde fremfor at befri, og jo mere ser det også ud til, at den enkelte
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fratages reelle friheder og valg, som ellers skal sikre et liv med velbefindende uden professional
formynderi.

Ø NNDR konferencen 2019
Den næste nordiske NNDR konference afholdes i Danmark (København) se mere i
nedenstående og del gerne

2. Nyt fra NNDR nordisk
Ø Den nordiske bestyrelse
Den 1. september holdt den nordiske NNDR bestyrelse sit årlige møde på Københavns Universitet.
Deltagerne var formand Patrick Stefan Kermit (Norge), Bjørn Hamre og Lotte Hedegaard-Sørensen
(Danmark), Hisayo Katsui (Finland), Rannveig Traustadottir og Stefan Hardonk (Island) og Veronica
Løvgren og Kristofer Hansson (Sverige). Fraværende var Simo Vehmas (Finland) og Ingrid Fylling
(Norge). Der blevet givet en statusrapport fra hver enkelt, og der synes for de fleste nordiske
landes vedkommende at være en tendens til at Disability Studies nedprioriteres ved
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universiteterne, og at forskerne i flere af landene er spredt ud på forskellige fakulteter. Billedet var
dog ikke entydigt, fx ses en fin fremgang for Disability Studies i Island. Bestyrelsen drøftede
forskellige tiltag til at fremme feltet, fx ved i højere grad anvende disability aktivister inden for
feltet. Dette handler også om at give NNDR legitimitet. Der blev udtrykt behov for en større grad
af integrering mellem deaf studies and disability studies på de nationale konferencer, så der kan
komme mere dialog mellem de to forskningsområder. Bestyrelsen evaluerede den nordiske
konference i Örebro i foråret 2017. Her var der 335 deltagere fra 21 lande, og der blevet givet 92
mundtlige præsentationer. Konferencen blev evalueret med henblik den kommende nordiske
konference i 2019 i København.
Lotte Hedegaard og Bjørn Hamre fremlagde planerne for afholdelsen af konferencen i København i
2019. forberedelserne skriver godt UCC bliver konferencestedet og key-notes til konferencen er på
plads. Inklusion og eksklusion i velfærdsstaten bliver konferencens overordnede tema. Her var der
også blive sat fokus på hvordan Disability Studies kan bidrage til andre beslægtede
forskningsfelter, og hvordan DS ligeledes kan profitere af disse forskningsfelter. Der forestår stadig
meget praktisk arbejde i tilrettelæggelsen af konferencen, bl.a. nedsættelsen af et
konferencesekretariat. Konferencen planlægges at vare to hele dage. Den nordiske bestyrelse
udtrykte generel tilfredshed med den måde, hvorpå den danske bestyrelse har valgt at gribe
konferencen an – indholdsmæssigt og organisatorisk.
Bestyrelsen arbejder stadig for at tidsskriftet Scandinavian Journal of Disability Research kan over
til et open-access tidsskrift fra at have haft kontrakt med Taylor & Francis. Bestyrelsen har
besluttet sig for at opgradere NNDR’s statuetter og retningslinjer, sidste gang det blev gjort var i
2007. I 2018 samles den nordiske NNDR bestyrelse igen i København eller Lund, for blandt andet
at foretage de sidste forberedelser for konferencen i 2019.

Ø NNDR konference i Örebro maj 2017
Tre repræsentanter fra den danske bestyrelse deltog på konferencen og afholdt et fælles
symposium under titlen: Stories about the other: A narrative approach to disabilities and identity
development. Symposiet blev lavet pba. bogen, som flere medlemmer af bestyrelsen har
bidraget til, der er under udgivelse.
Følgende temaer blev adresseret på konferencen af hovedoplægsholdere samt i sessioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Life courses and history
Health and social justice
Gender and diversity
Technology and universal design
Education and inclusion
Service, support and rehabilitation
Childhood, youth and family
Labor market and occupation
Citizenship and welfare policy
Body and sexuality
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• Theory and interdisciplinary research

3. Nyheder og kommende begivenheder:
Norsk disputats:
D. 21.8.17 forsvarede Arnhild Lauveng sin ph.d., hvor hun har undersøgt om livskvaliteten til de
med alvorlige og langvarige psykiske sårbarheder stimuleres skolemiljø (recovery college)
sammenlignet med et traditionelt behandlingsmiljø.
https://www.napha.no/lauveng_doktoravhandling/?utm_medium=epost&utm_source=Napha.
no&utm_campaign=NAPHA-nytt+uke+34
Arnhild Lauveng kommer til DK og holder oplæg på følgende konference i maj 2018:
https://psykovision.dk/konferencer/vejen-til-en-recovery-orienteret-praksis-iii
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4. Nye udgivelser:

8

