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Bakgrunn

§ Oppfølging av HO21, ett av ti
satsingsområder:

«God kvalitet på tjenestene forutsetter at brukernes
erfaringer og synspunkter tas med i utviklingen og
anvendelsen av kunnskap. Brukermedvirkning kan
bidra til økt «treffsikkerhet» i utformingen og
gjennomføringen av både generelle og individuelle
tilbud, men pasienter/brukere er i dag i for liten
grad delaktige i utformingen av helsetjenestene. 

Det er behov for tiltak som bidrar til at
brukermedvirkning blir en naturlig og integrert del i
alle ledd i forsknings- og innovasjonsprosessen.»

§ Føring fra HOD (med referanse til
HO21):

«Alle prosjekter må kunne dokumentere hvordan
pasienter og brukere skal involveres i
forskningsprosjektet.» 

«Brukermedvirkning i hele forskningsprosessen er
et viktig virkemiddel for å sikre økt nytte og
implementering av ny kunnskap».



Konferanser

§ Økt brukermedvirkning, bedre forskning (2012)
§ Mål: å inspirere til bedre og mer nyttig forskning ved at

brukere blir involvert i prioritering, planlegging og
gjennomføring av forskning.

§ Brukermedvirkning i helseforskning, fra ord til
handling (2014)
§ Mål: inspirere til bedre og mer nyttig forskning ved å

presentere nasjonale og internasjonale erfaringer fra
brukermedvirkning i forskning.



Noen utfordringer 

§ Hvordan kan Forskningsrådet (videre-)utvikle
gode møteplasser hvor brukere, forskere og andre
aktører møtes for kunnskaps- og
erfaringsutveksling?

§ Hvordan kan Forskningsrådet legge til rette for
brukerrepresentasjon i (sine) styrende organer?

§ Hvordan skal forventninger til brukermedvirkning
på prosjektnivå konkretiseres i
programutlysningene?

§ Hvordan skal brukermedvirkning vektes i
vurderingen av enkeltsøknader?



Brukermedvirkning

§ Brukermedvirkning er en betegnelse for
involvering av brukere i forskningsarbeidet, men
også i beslutningsprosesser og utforming av
forskningsspørsmål/forskningsbehov. 



I. Bedre helse og livskvalitet gjennom hele
livsløpet (BEDREHELSE)

• Hva påvirker helse og helsetilstanden i befolkningen?
• Hvordan fremme helse og forebygge sykdom?

Budsjett 2017: ca. 90 mill. kroner

II. God og treffsikker diagnostikk, behandling
og rehabilitering (BEHANDLING)

• Hva er god behandling av helseplager og sykdom?
• Hvordan fremme sikker diagnostikk og fornyelse i

sykdomsbehandling?
Budsjett 2017: ca. 80 mill. kroner

III. Gode og effektive helse-, omsorgs- og
velferdstjenester (HELSEVEL)

• Hva kjennetegner gode og effektive tjenester?
• Hvordan legge til rette for utvikling og fornyelse av

tjenestene?
Budsjett 2017: ca. 200 mill. kroner (HOD, ASD, KD,
BLD)

IV. Global helse- og vaksinasjonsforskning
(GLOBVAC)

• Hvordan kan forskningen bidra til varige forbedringer i
helsetilstanden  og utjevning av helseulikheter for fattige
mennesker i fattige land?
Budsjett 2016: 120 mill. kroner (UD/HOD) ??

Fra 2016 - Fire større, brede og langsiktige
programmer (10 år)



Brukere av helseprogrammenes forskning

§ Pasienter, klienter og deres pårørende

§ Allmennheten

§ Fagpersoner ansatt i ulike deler av helse-,
omsorgs- og velferdstjenestene

§ Beslutningstakere og myndigheter

Foto: Robert S. Eik



Typer brukermedvirkning (1)

§ Møteplasser – uformelle, ved behov 

§ Formell representasjon: 

råd, utvalg: 

brukere skal gis mulighet til å bidra med sin 
brukerkunnskap inn i styringsgrupper og komiteer
som vurderer søknader for våre 
finansieringsaktiviteter, og i strategiske utvalg og 
organer

§ Organisert samarbeid: 

samarbeide med brukerorganisasjoner ved behov



Typer brukermedvirkning (2)

§ Direkte involvering: 
§ Etablere egne (tematisk organiserte) fora og samarbeide

med disse om konkrete utlysninger/prioriteringer av
forskningsspørsmål?

§ Brukere(pasienter, fagpersoner/klinikere) som
reviewere/eksperter av skisser/utforming av
forskningstema mm

§ Testgrupper/idelab-grupper for utvalgte
tema/problemstillinger

§ Foreslå forskningstema (f.eks. som del av
behovsidentifiserte forskningsprosesser)



Brukermedvirkning i forskning

Formålet med
brukermedvirkning er å
bedre forskningens
kvalitet, relevans og
nytteverdi.

Involvere brukere i 

§ Forskningsarbeidet  

§ Beslutningsprosesser

§ Utforming av
forskningsbehov

§ Konkretisering av
forskningsspørsmål

Skjermdump fra UiO



Brukerne kan bidra til å:

§ identifisere aktuelle tema/problemstillinger hvor det er
behov for forskning

§ identifisere faktorer som kan fremme/hindre deltagelse i
prosjekter

§ bringe inn nye perspektiver i analyse og fortolkning av
resultater

§ gi innspill om språkbruk, 

    fremstillingsmåter og

    formidlingskanaler

§ formidle resultater i 

    aktuelle miljøer



Krav om brukermedvirkning i
forskningsprosjekter

§ Hvem er brukeren?

§ Hvordan er brukeren involvert i
planlegging, gjennomføring og
utnyttelse av resultatene?

§ Hva er betydningen av
brukermedvirkning i prosjektet?

§ Hvordan ivaretas
brukerperspektivet?

Et eget vurderingskriterium for brukermedvirkning
i helseforskningprogrammene som gjenspeiler dette.



Vurderingskriterier:

§ vitenskapelig kvalitet
§ prosjektleder og prosjektgruppen
§ gjennomføringsplan og ressursbehov
§ Brukermedvirkning

§ nytte

§ nasjonalt samarbeid
§ internasjonalt samarbeid
§ formidling og kommunikasjon
§ relevans i forhold til utlysningen
§ samlet vurdering fra fageksperten/panelet



Aspekter ved brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et uttrykk for hvor godt
brukerperspektivet og brukerinvolvering er ivaretatt
i prosjektet. Dette vurderes ut i fra følgende
punkter:

§ Beskrivelse av relevante brukere for prosjektet

§ Brukernes involvering i planlegging av prosjektet

§ Brukernes involvering i gjennomføring av prosjektet

§ Brukernes involvering i utnyttelse av resultatene fra
prosjektet 





Informasjon viktig

Brukermedvirkning på nettsidene

Informasjon om brukermedvirkning i forskning på alle søkerseminarer

http://www.forskningsradet.no/prognett-behandling/Forside/1254012355404


Utlysninger med frist 26. april 2017
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