For English, see below
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research inviterer til temanummer:
Brukermedvirkning/brugerinddragelse og velferd
Brukermedvirkning i planlegging, utvikling og utøvelse av offentlige tjenester har vokst frem i de
nordiske landene fra 1980-årene. Medvirkning knytter an til spørsmål om empowerment, innflytelse
og deltakelse i behandlings- og beslutningssituasjoner, men åpner også for at velferdsstaten trekker
seg tilbake og overlater velferdsoppgaver, slik som helse, sunnhet, sosiale og forebyggende tiltak, til
markedet, sivilsamfunnet eller borgernes eget ansvar.
Hva kjennetegner ulike former for medvirkning og inndragelse på ulike velferdspolitiske områder i
dagens nordiske velferdsstater? Hvilke antakelser ligger til grunn for forskjellige former for
medvirkning? Fungerer det etter hensikten? Innebærer medvirkning en bredere demokratisering av
samfunnet og reell medvirkning – eller er det først og fremst symbolpolitikk som skjuler eller
legitimerer underliggende maktstrukturer? På hvilke måter innebærer medvirkning at tradisjonelle
profesjonsroller og kunnskapshierarkier endres?
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research planlegger et temanummer om dette. Vi ønsker
å belyse situasjonen i de nordiske landene når det gjelder utbredelse og implementering av
medvirkning i Norden, herunder deltakelse i beslutningsprosesser, så vel som brukernes overtagelse
av velferdsoppgaver. Vi ønsker velkommen bidrag som belyser de mer motsetningsfylte eller
problematiske aspekter ved brukermedvirkning, eksempelvis knyttet til demokratisering, økende
ulikheter og endringer i profesjonsaktørenes roller.
Vi inviterer til å sende oss manusforslag i form av korte abstrakt. Vi ønsker oss bidrag som tar opp
situasjonen innen store velferdsområder hvor brukermedvirkning er sentralt, slik som folkehelse og
eldreområdet. Både empiriske studier og teoretisk orienterte bidrag er velkomne. Forslagene skal ha
som siktemål å drøfte spørsmål av allmenn interesse. Innsendte abstrakts gjennomgås av en
redaksjonskomité som inviterer utvalgte forslag til å utvikles til ferdige manus. Vi legger opp til å
publisere inntil seks vitenskapelige artikler.
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer
artikler open access innenfor et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske
velferdssamfunn, som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale
tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming og alkohol- og narkotikapolitikk. Tidsskriftet
publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk.
Temanummeret planlegges publisert våren 2018. Forslag til artikler kan sendes som
abstrakt/sammendrag på rundt 500 ord til redaktør Terje Olsen Terje.Olsen@nforsk.no innen 1.
oktober. Bidragsytere inviteres på bakgrunn av disse til å utvikle ferdige manus. Alle manus blir
underlagt ordinært fagfellevurdering.
Nettside: www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research invites abstracts for a special issue:
User participation and welfare services
User participation in planning, developing and executing public services was introduced in the Nordic
countries from the 1980ies. User involvement is closely connected to empowerment, influence and
participation in treatment and decision-making situations. However, it also opens for the welfare
state to withdraw and leaves welfare tasks, such as health, health, social and preventive efforts to
the market, civil society or citizens' own responsibility.
What characterizes the different forms of user participation in various welfare policy areas in today's
Nordic welfare states? Which assumptions are the basis for different forms of participation? Is it fit
for purpose? To what extent does user participation result in a wider democratization of society, real
participation, or symbolic policies that conceal or legitimize underlying power structures? In what
ways does user participation mean that traditional professional roles and knowledge hierarchies
change?
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research is planning a special issue on the topic of user
participation and involvement in welfare services. We want to discuss different aspects of the
situation regarding implementation of user participation in the Nordic countries. This includes
participation in decision-making processes, as well as the takeover of welfare responsibilities by the
users. We will particularly welcome contributions that highlight the more contradictory or
problematic aspects of user involvement, for example those linked to democratization, increasing
inequality and changes in professional roles.
We invite researchers and the academic community to submit proposals for papers in the form of a
short abstract. We welcome contributions that deal with major welfare areas where user
involvement is central, such as health and elderly. Both empirical studies and theory-based
contributions are welcome. The proposals should aim to discuss issues of general interest in the
Nordic countries. The abstracts will be reviewed by an editorial committee, which will invite selected
contributors to develop their proposals into full papers. We plan to publish five or six scholarly
articles that give insight into different aspects of user participation as a phenomenon.
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research is an open access academic journal that
publishes articles on the Nordic welfare societies, covering a broad spectrum of welfare policy
subject areas such as living conditions, health and quality of life, working life and work inclusion,
social services, care, public health, disability, and drug and alcohol policy. The journal publishes
articles in the Scandinavian languages and in English.
This special issue is scheduled for publication in spring 2018. Proposals for articles should be
submitted in the form of an abstract of approximately 500 words in length to editor Terje Olsen:
Terje.Olsen@nforsk.no by October 1st. Contributors will be invited to develop their proposals into
full papers, subject to agreement. All papers will undergo the regular double-blind peer-review
process.
Website: www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning

