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• Brukermedvirkning er en sentral pasientrettighet og er et 
viktig satsningsområde for arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre 

• Nasjonale kvalitetsregistre skal være utformet slik at 
pasientene kan ha en aktiv rolle i oppfølging av 
helsetjenesten 

• Det er derfor viktig at kvalitetsregistrene har et tett 
samarbeid med aktuelle pasient- og brukerforeninger 
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Brukermedvirkning og nasjonale 
kvalitetsregistre 



Sørge for:  

• å formidle utfordringene med kvaliteten i helsetjenesten, 

og at disse er målbare i registeret. 

• å forankre registerets formål i aktuelle brukergrupper 

• at fagrådet er godt orientert om brukerorganisasjonenes 

formål der disse finnes 

• at referater fra møter i fagrådet formidles til alle aktuelle 

brukerorganisasjoner der disse finnes 

• at registerets kvalitetsindikatorer er forankret i 

brukergruppene/-organisasjoner 
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Brukerrepresentantens rolle 



Sørge for: 

• at pasientrapporterte resultat og erfaringsmål 

(PROM/PREM) er forankret og oppleves som relevante i 

brukergruppene/-organisasjoner 

• at registrenes resultater blir gjort kjent i brukergruppen/-

organisasjoner  

• Bidra til at registrenes årlige publisering av resultater er 

tilpasset for brukergruppen/-organisasjoner 
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Brukerrepresentantens rolle 



• Oppnevnes fra brukerorganisasjoner for aktuell pasient- 
og brukergruppe 

• Kan oppnevnes en representant ved å kontakte 
Regionalt Brukerutvalg (RBU) 

• Anbefales to brukerrepresentanter der det er mulig 

• Pårørende kan være aktuelle som brukerrepresentanter 
der disse helt eller delvis ivaretar pasientens interesser 

• Ved flere brukerorganisasjoner innenfor samme 
fagområde bør alle aktuelle organisasjoner bli invitert til å 
delta i fagrådet 
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Valg av brukerrepresentanter 



• Brukerrepresentantene skal få dekket  

• reiseutgifter  

• kompensasjon for deltakelse i fagrådet av registeret  

• Kompensasjonen skal omfatte deltakelse i 

fagrådsmøter og inntil 2 timers forarbeid 

• Det skal benyttes satser for kompensasjon som tilsvarer 

de regionale brukerutvalgene (RBU) sine retningslinjer 
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Økonomisk kompensasjon 



https://www.kvalitetsregistre.no/pasientmedvirkning-0  
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Les mer: 
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