
Dansk netværk for autismeforskere (Danish Network for Autism Researchers)  
  
Formål: 
Dansk netværk for autismeforskere er et netværk for personer, der arbejder med forskning inden 
for autismeområdet. Formålet er at udveksle erfaringer, sparre omkring konkrete projekter, skabe 
grobund for samarbejde og nye projekter inden for området samt at understøtte den fortsatte 
udvikling som forsker. På den vis er netværket med til at styrke autismeforskningen i Danmark, 
herunder at gøre det lettere for nye at komme i gang med autismeforskning. På sigt kan et formål 
også være at få skabt mere synlighed omkring autismeforskning i Danmark. 
 
Om møderne: 

- 1 gang om året. 
- Den sidste fredag i november. 
- Møderne er med fysisk deltagelse. 
- Heldagsmøde. 
- Fokus for mødet er at få opdateret hinanden på, hvad der foregår lige nu – og på den måde 

afsøge muligheder for at styrke relevant samarbejde. Dertil selvfølgelig relevant / godt at vi 
byder ind med temaer eller oplæg. 

- I udgangspunktet holdes mødet i Odense (geografisk vurderet som den mest 
overkommelige mulighed for flest). Der er åbent for at andre kan være med inde og 
understøtte planlægning ligesom der kan være særlige forhold, der gør det relevant at 
holde mødet et andet sted. 

- Mette Elmose og Niels Bilenberg står for 2023 mødet. 
- Vi opfordrer desuden til, at vi husker at invitere hinanden, hvis der er andre oplagte 

muligheder – fx besøg af internationale samarbejdspartnere, workshops o.a. som kan være 
af relevans for andre. 

 
 
Medlemmer: 
Alle der forsker inden for autismeområdet eller har en interesse i at være en del af netværket, og 
dermed bidrage til ovenstående formål, er i udgangspunktet velkomne til at være medlem.  
 
Hvis man siger ja til at blive medlem i netværket accepterer man også at ens mailoplysning 
opbevares på et excelark. Hvis man ønsker at få slettet sin kontaktinformation så har man selv 
ansvar for at henvende sig. Hvis en mail fejlmeldes slettes denne fra listen. 
 
Dette dokument er opdateret efter møde i netværket den 30. september 2022 af Mette Elmose og 
Jens Christiansen (v 2, 30.09.2022).  
 
Nyeste version kan altid findes på Center for Autismes hjemmeside [Link: 
https://www.centerforautisme.dk/forskning-udvikling/specifikke-maalomraader/ 


