
 

  

 

 

 

Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. 

Onsdag 20.11.2019 kl. 9.00 – 15.15 

Sted: NTNU – Trondheim, Tungasletta 2, rom AA101 

«Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming», i 

samarbeid med NFU Trøndelag og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, inviterer herved 

til konferanse.  

Dette er nettverkets 4. årlige arrangement etter etableringen i 2016. Om du er interessert i å 

delta i nettverket, så ta kontakt med Gunn Eva Myren ved Nord Universitet, epost: 

Gunn.E.Myren@Nord.no. Eller du kan gå inn på nettverkets Facebookside, her:  

https://www.facebook.com/groups/Inkluderendeforskning/ 

 

Konferansen 20.11.19 er åpen for alle som er interessert i samarbeid om forskning og 

fagutvikling. Bidragsyterne denne dagen er oppfordret til å bruke et tilgjengelig språk og på 

norsk.  

 

STIPEND 

BUF-dir. har også i år bevilget midler slik at vi kan gi stipend til personer med 

utviklingshemming, evt. med ledsager, som vil delta. Det som kan støttes er reise, hotell 

og konferanseavgift, mens mat utover dette må dekkes av den enkelte. Søknad sendes 

innen 24.9.19 til Gunn.E.Myren@Nord.no. Arbeidsutvalget vil sende ut bekreftelse på om 

økonomisk støtte innvilges før påmeldingsfristen som er forlenget til 4.10.19. 
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PROGRAM  (Lettlest program med abstrakt vil bli formidlet ca. 15.9) 
 
8.30 – 9.00 Registrering og kaffe  

9.00 – 9.15 Velkommen og informasjon om dagen ved instituttleder Nanna 

Sønnichsen Kayed. Åpning av konferansen ved Roar Berg-Buan  

9.15 – 9.30 «Forskerskolen» - May Østby og Marit Haugenes.   

9.30 – 9.50 «Å utvikle tjenester sammen» - Lennart Røsten, Henriette Brandhaug, Birger 

Berg, Marthe Pettersen, Stian Wiggen, Turid Midjo og Aud Elisabeth Witsø.   

9.50 – 10.05 «Tjenesteutvikling og medborgerskap for personer med sammensatte 

behov» - Anne Linn Midttun.  

10.05 – 10.15    Pause  

10.15 – 10.35 «Brukernes stemme» - Melhus arbeidssenter.   

10.35 – 10.55  «Meningen med arbeid for mennesker med utviklingshemming, eller nedsatt 

arbeidsevne – erfaringer som medforskere med utviklingshemming» - Frank 

Jarle Brun, Hege Christin Nilsson og Tom Remi Kongsmo.  

10.55– 11.05 Pause  

11.05 – 11.20 «Forskning og frigjøring i kreative workshops» - Hilde Guddingsmo.   

11.20 – 11.40 «Valgdeltakelse for personer med utviklingshemming» - Vibeke Glørstad, 

Anna Chalachanovà, Alf Magne Gerhardsen og Jeanette Fjermestad.   

11.40 – 12.40 Lunsj  

12.40 – 3.40 DIALOGKAFÈ (valg av tema gjøres ved påmelding, men kan 

endres)                                                                                                                             

1. «Tilrettelagt friluftsliv» v. Anne Botslangen, og Ingrid B. Franzen  

2. «Hvordan kan vi snakke sammen om kropp og om seksuell helse?» v. Hilde Lunde    

3. “Hør på oss. Rettigheter for utviklingshemmede.” v. Linn Løvlie Slette 

4. «Hva skal vi forske på? Hva trenger vi å lære mer om i fremtiden?» 

v. Anna Chalachanovà  

13.40 – 14.00 Pause (kaffe/te)  

14.00 – 14.15 «Hvilken plass er det for personer med alvorlig utviklingshemming i 

inkluderende forskning?» - Anita Gjermestad og Synne N. Skarsaune.   

14.15 – 14.35 «Slik jobbet vi sammen i prosjektet – Jeg kan!» - May Østby, Hege Bakken og 

Ole Magnus Oterhals.   



14.35 – 15.15

 Oppsummering og vegen videre                                                                                   

 Aksjonen «Det gjelder livet!»  - Stener Skogmo og Roar Berg Buan  

Avslutning - Roar Berg Buan ønsker takk for i dag og vel hjem  

 

Praktisk informasjon 

Deltakelse på konferansen er gratis, men det påløper en sum på kr 200 til lunsj og 

kaffepauser.  

Frist for å søke stipend: 24.9.19 

Påmeldingsfrist: 4.10.19 

Link til påmelding: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz3R_t8hXUiQmiMfPG0W8LiGdyddTPVHk
_8LIgVynW5UNUtQQkdKUlM5WFY4QUpWNjdZNUxDMlQ0OC4u 

 

Det legges opp til felles middag på restaurant UNA (https://www.unapizzeria.no/ ) på 

Solsiden kvelden før konferansen for de som ønsker, her betaler den enkelte gjest direkte til 

restauranten.  

Mange ønsker å overnatte på hotell. Gjestene kan booke rom på Scandic Solsiden 

(www.scandichotels.com) eller direkte til hotellet ved å benytte kode BNTN191119. 

Rombestilling må garanteres med kort og kan avbestilles frem til kl. 18.00 ankomstdag. Rom 

kan bookes frem til 19. oktober. Pris for en natt inkludert frokost er Kr. 1260. 

SPØRSMÅL KAN RETTES TIL: Gunn Eva S. Myren (Gunn.E.Myren@Nord.no) eller Aud 

Elisabeth Witsø (aud.e.witso@ntnu.no)  
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