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Føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet 

• Oppdragsdokumenter til Helse Sør-
Øst RHF 
– 2009: «Helse Sør-Øst RHF skal iverksette 

tiltak for å sikre brukermedvirkning i 
forskning». 

2011: Det er et mål at reell brukermedvirkning 
skal ligge til grunn for lokalt utviklings- og 
omstillingsarbeid og forskning 

2013: De regionale helseforetakene 
har i samarbeid, og under ledelse av 
Helse Nord RHF, utarbeidet 
retningslinjer og iverksatt tiltak for 
større grad av brukermedvirkning i 
forskningens ulike faser.  



Føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet 

 
2015: For å øke nytte av offentlig 
finansiert klinisk forskning, er det 
innført krav om begrunnelse dersom 
brukermedvirkning er fraværende i 
planlegging og gjennomføring av klinisk 
forskning eller helsetjenesteforskning.  
 



Retningslinjer og tiltak - RHFene 

• 2014: Forslag til 
retningslinjer og tiltak fra 
nasjonal arbeidsgruppe 
 

• 2015: Styrene i alle RHFene 
behandlet rapporten 
 

• 2017: Nasjonal veileder for 
brukermedvirkning i 
helseforskning 
 



Hvem er brukere? 
• Primært pasienter og pårørende 

 
 
 
 
 

 
• Helsepersonell  

http://www.clipartkid.com/patient-centered-care-clipart-xvOkx0-clipart/


Hvorfor brukermedvirkning? 

• Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av forskningen ved at 
de som den angår kan påvirke offentlig finansiert forskning.  
 

• Resultater fra forskning får større betydning og tas raskere i bruk når de 
oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. I tillegg vil pasienter ha 
personlig kjennskap til en sykdom, og derav ofte kunne gi et mer generelt 
perspektiv på problemstillingene innen forskningsfeltet.  
 

• Brukermedvirkning kan bidra til bredere prosesser og perspektiver i 
forskningen.  

Et overordnet mål er at brukermedvirkning skal gjøre 
forskningen bedre gjennom økt nytte og bedre kvalitet i 
forskningen.  



Hva kan brukere bidra med? 
• Strategisk nivå 

 
Eks:  
 Regionale samarbeidsorganer, 

forskningsutvalg, 
styringsgrupper/ styrer, 
referansegrupper etc.  

• Direkte i forskningsprosjekter 
 

Eks (HO21): 

 Brukere kan delta i alle faser av 
forskingsprosessen: 

i. Identifisere og prioritere tema eller 
behov for ny kunnskap og nye metoder  

ii. Delta i forskningsprosjekt (utforming av 
samtykkeskriv/ spørreskjema, bidra til 
økt rekruttering av pasienter etc.) 

iii. Bidra med formidling av 
forskningsresultater 
 

 
 

Pasienter som inngår i kliniske studier anses 
vanligvis ikke som brukere.  
 
Ved brukermedvirkning i forskning skal 
brukerne involveres aktivt i en eller flere 
faser av forskningsprosjektet.   

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Strategisk nivå – basalforskning, forventes direkte brukermedvirkning i store kliniske studier



Brukermedvirkning i søknader om 
forskningsmidler 

a. Regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF 
 

b. Program for klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) 



Regionale midler - søknadsprosess 

Utlysning 

550-600 
søknader 

Søknadene 
vurderes av 35-
40 fagfeller i 
ulike komiteer 
(ca. halvparten fra 
utlandet) 



Regionale forskningsmidler - brukermedvirkning 
 
Mal for prosjektbeskrivelse:  
 
 
 
 

 
 
 

• Dette gjelder for alle typer forskning 

«5.  Brukermedvirkning 
Redegjør for planer for brukermedvirkning, i hvilken grad brukere 
er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eller 
eventuelt hvorfor dette ikke er relevant. 
  
Se nettside om brukermedvirkning i helseforskning» 
 



Nye vurderingskriterier 
• RHFene har innført nye, felles vurderingskriterier for 

søknader om regionale forskningsmidler. 
 
 
 

 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCmPbn2IrTAhUsDJoKHbJJAy4QjRwIBw&url=https://abbarker.wordpress.com/2013/04/29/types-of-research-quantitative-vs-qualitative/&bvm=bv.151426398,d.bGs&psig=AFQjCNHNOIaUS2NqGUIYKQl1J8vTn-k_2Q&ust=1491391576669972


  Kvalitet Nytte 
1 Originalitet:  

Faglig nyhetsverdi og originalitet i forhold til forskningsfronten på fagområdet 
• Innovasjonsgrad, utfordrer prosjektet, f.eks. gjennom bruk av teori/metode, 

gjeldende praksis? 

  

Begrunnelse i behov   

• Prosjektets målgruppe(r), dvs. pasientgruppe(r), pårørende, andre identifiserte 
brukere   

• Behov i spesialisthelsetjenesten 
• Dekking av kunnskapshull  
• Øvrige samfunnsbehov 

2 Søknadens utforming:  

• Vitenskapelig bakgrunn for prosjektet 
• Oversikt over forskningsfronten, “state-of-the-art”, aktuell referanselitteratur 
• Framstilling av hypoteser, mål og milepæler 
• Beskrivelse av stillinger (spesielt viktig for PhD) og roller  

Betydning av ny kunnskap  

• Realistisk betydning for helsetjenesten, mulige forbedringer av eksisterende 
tilbud/praksis 

• Viktighet av kunnskapservervelse/dekking av kunnskapshull, akademisk nytte 
• Samfunnsnytte, muligheter for generalisering/ bred kunnskapsanvendelse   

3 Gjennomførbarhet: 

• Realistisk og hensiktsmessig plan for gjennomføring (datainnsamling, 
metoder, analyser, statistikk osv.) 

• Identifisert risiko med evt. alternative strategier for gjennomføring 
• Tilgjengelige data fra pilotprosjekter, andre preliminære data der relevant 
• Realistisk budsjett 
  

Implementeringsmuligheter 

• Realistiske implementeringsplaner/translasjon av forskning til forbedret praksis 
• Realistisk tidsperspektiv (kort/lang sikt) 
• Identifiserte avhengigheter til utvikling på andre områder 

  

4 Søkers kvalitet (relatert til status for karrieren): 

• Kompetanse og kvalifikasjoner 
• Produktivitet 
• Kompetanse relatert til prosjektledelse/veiledning 
• Selvstendighet i henhold til status for karrieren (for karrierestipendiater 

spesielt) 
  

Kompetansebygging 

• Nødvendig kompetanseheving i helsetjenesten 
• Utvikling av metodekunnskap, teknikker  
• Styrking av fagfelt 

  

5 Forskningsmiljø: 

• Infrastruktur, tilgang til utstyr og ressurser, nødvendig faglige nettverk 
• Relevante samarbeidspartnere 
• Læringsmiljø, veiledningskapasitet og – kompetanse 
• Tverrfaglighet der relevant  

Gjennomslagskraft og synlighet  

• Plan for formidling; publikasjoner, artikler, websider osv. 
• Plan for brukermedvirkning hvis relevant 
• Andre relevante måter å spre ny kunnskap på, både nasjonalt og internasjonalt 

• Plan for brukermedvirkning hvis relevant 



Faglig rapportering for alle pågående prosjekter 2016 

Brukere har deltatt i flere faser av prosjektet 81 
Brukere har deltatt i formidling av forskningsresultatene 24 
Brukere har deltatt i gjennomføring av prosjektet 48 
Brukere har deltatt i planlegging av prosjektet 70 
Ingen brukermedvirkning i dette prosjektet 331 

Totalsum 554 

De fleste av disse prosjektene startet før kravet om bruker-
medvirkning ble innført.  

60 % av prosjektene har 
ingen brukermedvirkning 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Feilkilde: Ikke alle forskere er klar over hva brukermedvirkning egentlig er og krysser derfor av feil.



Faglig rapportering for prosjekter med oppstart 2016 

Brukere har deltatt i flere faser av prosjektet 24 
Brukere har deltatt i formidling av forskningsresultatene 5 
Brukere har deltatt i gjennomføring av prosjektet 13 
Brukere har deltatt i planlegging av prosjektet 30 
Ingen brukermedvirkning i dette prosjektet 53 

Totalsum 125 

Andel prosjekter uten brukermedvirkning: 42 %  



Program for klinisk behandlingsforskning 
• RHFenes felles program for 

klinisk behandlingsforskning 
(KLINBEFORSK) ble etablert i 
2016.  
 

 



KLINBEFORSK - definisjon 
Klinisk behandlingsforskning omfatter inklusjon av pasienter og 
har som formål å forbedre eksisterende behandlingsrutiner, 
inkludert bruk av legemidler og medisinsk teknologi, og/eller å 
og evaluere nye.  
 
Det kan også være sammenliknende effektstudier, som 
evaluering av diagnostiske metoder, etablerte legemidler eller 
effektivisering av prosesser og behandlingsrutiner. 
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KLINBEFORSK - føringer 
KLINBEFORSK skal bidra til at flere pasienter får tilbud om 
deltakelse i kliniske studier.  
 
Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder, men 
skal søke å dekke kunnskapsbehov og kunnskapsgap av stor 
betydning for pasientbehandling. 
 

 Prosjektene må ha et klinisk forskningssamarbeid med aktiv 
deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle 
fire helseregioner.  



KLINBEFORSK - brukermedvirkning 

Mal for prosjektbeskrivelsen: 
: 5. Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning i forskning skal gi merverdi for forskningen. Med 
brukermedvirkning i 
forskning forstår vi å involvere brukere i forskningsarbeidet, ikke som 
studieobjekt, men som rådgivere, samarbeidspartnere, medforskere eller ved at 
de er med som representanter eller observatører i forskningsgrupper eller andre 
organer som tilrettelegger for forskning og fatter beslutninger om forskning. 
 
• Redegjør for merverdi ved brukermedvirkning i forskningsprosjektet 
• Hvordan er brukere involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet? 

Brukermedvirkning er obligatorisk i alle prosjekter 



KLINBEFORSK – status 
• Ny utlysning (ca. 130 mill. kr.) med 

søknadsfrist 30. april 2017.  
 
• http://kliniskforskning.rhf-

forsk.org/utlysning/ • Årlig redegjørelse for status 
for brukermedvirkning i 
prosjektene 

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/
http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/
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Oppsummering 

• Økt forståelse for hva brukermedvirkning innebærer 

• Økt bevissthet rundt nytten av brukermedvirkning 

• Økende grad av brukermedvirkning i forskningsprosjektene 

 
 Brukermedvirkning må tilrettelegges på en slik måte at den blir 

viktig og nyttig både for brukerne og forskerne 
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