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BRUKERMEDVIRKNING i FORSKNING
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Hvorfor?

• Krav om brukermedvirkning for å få midler

• Ingen beslutning om meg uten meg – Ingen forskning på meg uten meg

• Bringe inn erfaringer og kunnskap man ikke kan få hentet andre steder – stor verdi 

Hva/ hvordan? 

• Dialog og samarbeid mellom forsker og bruker

• Rolle; varierer og avhenger av prosjektertes behov; forventningsavklaringer (diskuter også dette med brukerrepresentant)

• Bidra i alle faser

Utfordringer

• Motivasjon - Gissel? 

• Tillit, gjensidig respekt, likeverdige – men med forskjellige roller

• Manglende metode/ kompetanse knyttet til brukermedvirkning

• Politiske interesser? – Avklaring av motiver og verdier – bruker er representant, krever forventningsavklaringer



BRUKERMEDVIRKNING i FORSKNING
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IDÉ- OG PLANLEGGINGSFASEN
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Invitere brukerrepresentant(er) til et dialogmøte:

• Vurder relevans for brukermedvirkning i det aktuelle prosjektet

• Hvilke(n) brukerorganisasjon(er) er aktuell(e) 

samarbeidspartner(e)? Brukere fra brukerutvalg, brukerpanel, 

rekruttert direkte? 



IDÉ- OG PLANLEGGINGSFASEN
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Diskuter med bruker:

• Er forskningsspørsmålene nyttige for pasientgruppen? 

• Rolleavklaring, forventningsavklaring (NB!) og antall brukermedvirkere

• Metode (ex: målemetoder, rekruttering, gjennomføringsplan, etiske dilemma)

• Informasjons- samtykkeskriv, tips: (https://skriftlig.no/liks)

• Samarbeidsform, møter

• Plan for formidling av resultater

• Konfliktforebyggende tiltak; åpenhet dialog, raushet, likeverd

• Ideer til finansiering?

• Honorering; NB!

• Taushetserklæring 

• Behov for opplæring?

https://skriftlig.no/liks


OPPSTARTS- OG GJENNOMFØRINGSFASE
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Gjennomføre møter og kontakt som planlagt

 Diskutere utfordringer undervegs

Populærvitenskapelig skriv om prosjektet til brukerorganisasjonen

Brukerrepresentantene oppdateres på studieprogresjon/ årlige 

rapporter

Brukerrepresentant(er) gi innspill knyttet til resultater og konklusjon



PUBLISERING, ANNEN FORMIDLING OG IMPLEMENTERING
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Brukerrepresentant(er) får komme med innspill knyttet til:

• Hva er viktig å fokusere på ved publisering? 

• Hvordan best gjøre resultatene kjent? 

• Hvordan implementere kunnskap fra prosjektet?



EVALUERING AV BRUKERMEDVIRKNING (DIALOGMØTE)
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Ta utgangspunkt i sjekklisten:

• Hva har brukermedvirkning bidratt til?

• Var brukermedvirkningen reell og i tråd med planlagte aktiviteter?

• Hva bør en tenke på til neste prosjekt?

Evaluering av brukermedvirkning i aktuell rapportering

• Hovedfinansieringskilde og eventuelle andre
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DISKUSJON / REFLEKSJON
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• Sjekklisten; realistisk å gjennomføre? Vil den være til 
hjelp?

• Hva skal til for at den skal tas systematisk i bruk?

• Taushetserklæringen – hva tenker dere om den? 

• Er dette snakk om «Politisk korrekthet» eller et 
paradigmeskifte? – Hva er deres erfaringer?



Takk for 

oppmerksomheten
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