
Kommentarer fra gruppearbeider på opplæringsseminar for 

brukerrepresentasjon i nasjonale medisinske kvalitetsregistre, 

25.oktober 

Nedenfor finner dere oppsummert kommentarer og innspill fra 

gruppearbeidene under seminaret. Dersom vi ikke har fått med oss 

alle innspill er det fint om dere sender oss en e-post slik at vi kan 

tilføye dette i dokumentet. 

 

Kommentarer til gruppearbeid 1 

 Hvordan sikre/legge til rette for en god relasjon mellom 
brukerrepresentant og faggruppen? 
o Viktig at alle har kjennskap/kompetanse til hverandre 

o God definisjon av hva brukerrepresentant skal bidra med i 

ulike fora 

o Bruk språk alle forstår! 

o Velge noen (brukerrepr) som er motivert og interessert 

o Tilrettelegge for møter slik at det passer for 

brukerrepresentanten 

 

 Hvordan myndiggjøre brukerrepresentanten - "change agent"? 
 

 Hvordan sikre at brukerrepresentant føler seg likeverdig, 

respektert og forstått? 

o  Alle spørsmål kan stilles, finnes ikke dumme spørsmål 

o Dialog – ikke bruke stammespråk 

o Brukere vil være noe mer enn bare et alibi, man har unik 

kompetanse på hvordan det føles på kroppen 

o Må delta aktivt! 



o Bruke riktig benevnelse på møtet – fagråd, ikke 

styringsgruppe, og faktisk bli innkalt! 

 

 Hva har fungert/fungerer i ditt register? 
- En bruker melder at alle fagrådsmøter har vært på video, 

ingen fysisk. Når man ikke har mulighet for video, kan man 

kun ringe inn. Det skaper lite gunstig utgangspunkt for 

brukerrepr. Har ikke fått noe informasjon om registeret, og 

har måttet finne ut av det selv 

- En annen brukerrepr melder om veldig god erfaring. 

Vedkommende blir sett og hørt, og hadde en gjennomgang 

på forhånd for å se på forventninger til rollen 

- En tredje melder om at vedkommende fikk avklart ansvar og 

får være med på alle møter. Synes det er viktig å være med 

hele veien, selv om ikke man forstår alt. Forplikte seg til 

deltakelse er viktig 

 Er det områder som kunne vært gjort annerledes?  
 

 

Kommentarer til gruppearbeid 2 
 

 Hvordan ble du introdusert til ditt kvalitetsregister og var denne 
introduksjonen tilstrekkelig for at du fikk en god forståelse av 
hvilke oppgaver registeret skal utføre? 
o Ikke fått introduksjon, ble kastet ut i det etter at «kravet» 

kom 
o Ikke kommet i gang enda, og har dermed lite erfaring. Har 

fått litt introduksjon 
o Introdusert fra brukerorganisasjon, men fikk ingen info om 

hva det er. Fortsatt forvirret. Hva er register og hva er 
fagråd? Burde definere bedre hva man blir forespurt om 



o Introdusert via klinikken, fikk masse info og oppgaver 
o Introdusert da det var et forskningsregister, opprettet 

erfaringsråd med personer som har sykdommen 
o Dårlig erfaring, kun 1 møte for 1 ½ år siden. Ingen info om 

hva de vil, ikke involvert i møter som holdes. Men skal 
være et nytt møte nå snart – ta med info fra dette 
seminaret 

o Fikk velkomstbrev ved invitasjon 
 

 

 Språk - kommunikasjon; Hvordan fungerer fagspråket? 
Tilrettelegges det for brukervennlige terminologier? 
o Behøver fagspråk til en viss grad, men inkludere 

brukerrepr underveis 
o Man burde kunne snakke norsk! 
o Forstår lite av det, må spørre fagfolkene. De kan bli 

flinkere til å tilrettelegge 
o Legge vekt på at språket tilpasses, skape helhetsforståelse 
o Bra, og googler resten  

 

 Ville det vært aktuelt for din organisasjon/deg som 
brukerrepresentant å ha et fast punkt på agendaen i fagrådet? 
o Behøver ikke eget punkt, men gi innspill hvis det er noe 

spesielt og da kan det settes på agendaen 
o Ikke i starten, men etter hvert kan det være nyttig 

 

 Er det tydelig for deg som brukerrepresentant hva fagrådet 
ønsker av deg som brukerrepresentant? 
o Ønsker bruker sin erfaring 
o Være en bredderepresentant, hvordan få tak i den 

bredden! 
o Tilrettelegge for at resultater kan formidles til alle felt 
o Må gå i dialog med fagfolk (og organisasjon) om hva som 

forventes 



o Har vært kjekt å høre om dem som har positive erfaringer 
fra deltakelse i fagråd 

 

 Har din organisasjon avklart hvordan dere ønsker å påvirke 
kvalitetsregistret - dersom ja - utdyp svaret. 
o Usikker på hvordan kommunikasjon mellom brukerrepr og 

organisasjon fungerer 
o Har ingen mandat fra organisasjon 
o Må gå i dialog med (fagfolk og) organisasjon om hva som 

forventes 
 

 Hvordan formidle resultater fra registre til 
brukerorganisasjon/andre brukere  
o Videreformidle rapporter, be om populærartikler fra leger 

– eller skrive dem selv om det ikke er mulig 
o Huske å ikke ta med seg fagspråket man har tilnærmet seg 

i arbeidet 
o Helsepolitikere er heller ikke fagpersoner og behøver 

forståelig språk  
o For eksempel bruke facebook, men viktig å bruke det rett 

og ikke ukritisk 
o Hvordan publisere – forskjell om en brukerorganisasjon 

publiserer enn et register. Tenk over når man legger ut 
noe på facebook – er det retningslinjer for dette? 
 Svar fra kommuniksasjonssjef: registre har ofte ikke 

egne facebooksider. Servicemiljøets facebooksider 
deler nyheter, men viktig å ikke spamme. Få 
personer har tilgang til å legge ut innlegg. Dette er 
samme regler som hos andre organisasjoner bruker 

o Benytte de muligheter som finnes – facebook, twitter, 
medlemsblad o.l. 

 
 

 
 


