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Brukerrepresentasjon i fagrådet

«(..) viktig at registrene har kunnskap om hvordan 
brukerrepresentantene skal inkluderes».

(https://www.kvalitetsregistre.no/pasientmedvirkning) 
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https://www.kvalitetsregistre.no/pasientmedvirkning


Agenda

• Hva sier forskning om brukermedvirkning på 
tjenestenivå?

• Hvilke kriterier fremheves i forskning for få til
brukermedvirkning på tjenestenivå?

mestring.no 3



Hva betyr brukermedvirkning?

Det er et begrep som benyttes om 
mange ulike metoder og organisasjonsformer som 
skal bidra til at helsetjenesten og hjelpeapparatet 
lytter til brukernes erfaringer og lar brukernes 
perspektiver prege utformingen av hjelpen.

(T A Andreassen, 2005)
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Brukermedvirkning på ulike nivåer

Individnivå: brukers rett og mulighet til innflytelse på eget 
tilbud

Tjenestenivå: samarbeid mellom fagpersoner/ 
tjenesteapparat og brukerrepresentanter i utvikling av 
tjenester og tilbud

Systemnivå: brukergrupper og brukerorganisasjoner 
involveres i planlegging av tiltak som har allmenn 
betydning

Forskning: brukere som medforskere
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Utgangspunkt: Forskning om betydningen 
av brukermedvirkning på tjenestenivå

Ann Britt Sandvin Olsson, Anita Strøm, Mette Haaland-Øverby, Kari Fredriksen, 
Una Stenberg. How can we describe impact of adult patient participation in 
health-service development? A scoping review. 
Patient Education and Counseling 103 (2020) 1453–1466.
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Ulike typer brukermedvirkning 

• Delta i arbeidsgruppe eller prosjektgruppe

• Være medlem i et panel/komite/referansegruppe

• Delta i workshop eller fokusgruppeintervju

• Bli konsultert av fagfolk  
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«Effekt» fra brukermedvirkning på

mestring.no 8

Selve samarbeidet

Selve tjenesten

Involverte 
brukere

Involverte 
fagpersoner

Organisasjonen Pasienter og 
pårørende

Helse- og omsorgs-
personellet

Samarbeids-
praksisen



«Effekt» på selve samarbeidspraksisen

Et innarbeidet pasientperspektiv 

Gjensidig forståelse

Et jevnere maktforhold 

Økt brukermedvirkning i organisasjonen  

Økt medvirkning i partnerorganisasjoner 

Økt samfunnsdeltakelse 
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«Effekt» på involverte brukere 1

Økt medvirkningskompetanse 

Økt opplevelse av empowerment

Økt fellesskapsfølelse 

Utvidet sosialt nettverk

Økt forståelse for fagfolks perspektiv og situasjon 

Involvering i implementering

Profesjonalisert brukerrolle
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«Effekt» på involverte brukere 2

Redsel for gjengjeldelser fra involverte fagpersoner 
Økt følelse av usikkerhet 
Behov for støtte og utdanning  

Vanskelig å være den eneste brukerrepresentanten 
Ikke lyst til å medvirke i nye prosjekter

Opplevelse av at medvirkningen ikke betyr noe 
Lot seg bli styrt av fagfolks meninger 
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«Effekt» på involverte fagpersoner
Økt samarbeidskompetanse
Behov for kyndig fasilitator

Økt kjennskap til brukernes behov 
Større empati overfor brukerne 
Satte pris på å få lytte og reflektere over praksis

Mer positive holdninger til medvirkning 

Redusert bekymring om de har med «riktige brukere»
Økt bekymring for brukernes representativitet 
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«Effekt» fra brukermedvirkning på
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Selve samarbeidet

Selve tjenesten/ kurset/tilbudet

Involverte 
brukere

Involverte 
fagpersoner

Organisasjonen Pasienter og 
pårørende

Helse- og omsorgs-
personellet

Samarbeids-
praksisen



«Effekt» på pasienter og pårørende

Økt tilgjengelighet 

Reduserte ventetider og 
raskere innleggelsesprosess 

Økt relevans for tilbudet eller tjenesten 

Bedre brukertilfredshet 

Bedre «health outcomes» 
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Kriterier som bidrar til inkludering

• Sikre lederstøtte og forankring

• Avklar roller og forventninger 

• Gjør brukerrepresentanten en del av teamet

• Jobb for å få til gjensidig respekt mellom deltakerne
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Hvordan få til brukermedvirkning i praksis?

https://vimeo.com/199172572
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Takk for oppmerksomheten.

Følg NK LMH på Facebook/Twitter: 
@mestringno

Motta NK LMHs nyhetsbrev en gang i måneden?
www.mestring.no/nyhetsbrev

http://www.mestring.no/nyhetsbrev
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