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Rasjonale for  brukermedvirkning

Brukernes erfaringer og perspektiver skal komme tydelig frem for å bidra til 
at:

• Problemstillingene/forskningsspørsmålene er relevante

• Data som samles inn er relevant for å besvare problemstillingene

• Instrumentene som brukes er hensiktsmessig

• Intervensjoner utvikles i en form som er relevant for gruppen(e)

• Intervensjoners innhold er tilpasset gruppen(e)

• Intervensjonene er akseptable for gruppen(e)

• Analysene gir relevante svar

• Publikasjoner/formidling er forståelig og relevant for brukerne



Research Centre for Habilitation and Rehabilitation 
Models and Services 
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habiliterings- og rehabiliteringstjenester
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Bakgrunn

Behov: Styrke forskning på (re)habiliteringstjenester i Norge.
• En god del klinisk rehabiliteringsforskning

• Lite tjenesteforskning innen (re)habilitering

• Mangler sterke, koordinerte, tverrfaglige miljøer som forsker ”på tvers”

Forskningsbaserte (re)habiliteringstjenester vil fremme 
brukernes:

• Funksjon 

• Deltagelse 

• Livskvalitet 

Utfordringer: 
• Samhandling på tvers av nivåer og sektorer 

• Effektive, forskningsbaserte modeller for samhandling mangler innen 
(re)habilitering



Hensikt

Forskningssenter for (re)habiliteringstjenester skal:

• Øke forskning på feltet 

• Ha målrettet nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

• Gi forskerkvalifisering 

• Samarbeide innen og på tvers av sektorer og med arbeidslivet 
for å bidra til translasjon/implementering av 
forskningsresultater



Visjon

Bygge opp en sterk kompetanseplattform
innenfor (re)habiliteringstjenester og
fremskaffe forskning av høy kvalitet på tvers
av helsetjenestenivåer og ulike
samfunnsområder med  implementering av
brukernes perspektiv
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Figur 1. Opprinnelig organisering av brukermedvirkning i CHARM



Brukermedvirkning i CHARM

• Deltok i utforming av søknad til NFR (FFO) –
overordnet konsept og delprosjekter

• Deltar i overordnet styring av CHARM

• Deltar i prosjektgruppene

• Deltar på konferanser og seminarer i CHARM 
(på lik linje med forskerne/stipendiatene)

• Deltar i møter med NFR, HOD, Stortinget m.m. 



Evaluering av brukerinvolvering i 
CHARM

• April 2015 – Seminar om brukerinvolvering, 
inklusive evaluering av brukerinvolvering i 
CHARM

• Brukerne ble bedt om å gjøre en egen evaluering 
av hvordan brukerinvolvering fungerte og evt. 
fremme forslag til endringer

• Vi inviterte en ekspert på brukerinvolvering i 
forskning – Marteen de Wit (fra Nederland - selv 
bruker og forsker på brukerinvolvering)



Brukernes erfaringer

• Visste ikke hva de gikk til (erfarne brukere, 
men ikke i forskning)

• Visste ikke så mye om forskning – vanskelig å 
se klart hvilken rolle de skulle spille

• En bruker pr. gruppe – sammen med mange 
(og vokale) forskere!

• Følte seg velkommen – men usikker på om de 
bidro som forventet



Takk til Maaten de Wit for lån av slides. Hele de Wits presentasjon finnes her: 
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/charm/aktuelle-saker/de_wit.pdf
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Resultat av 
brukermedvirkningsseminaret

• Ny organisering av brukerinvolvering i CHARM (2015)

• Utforming av søknad til Extrastiftelsen om utvikling 
av modell for brukerinvolvering i forskning (2015)

• Prosjekt «Brukerinvolvering i 
rehabiliteringstjenesteforskning» (2016-2018)



Styringsgruppe 

(1 bruker FFO)

TBI gruppen

(1 bruker –
Personskade-

forbundet)

Eldre gruppen  (0 
brukere p.t.)

Voksen-
habilitering (0 
brukere p.t.)

Barne gruppen (1 
bruker – CP 
foreningen)

Deltagelse (1 
bruker 

Reumatologisk 
forening)

Figur 2. Ny organisering av brukermedvirkning i CHARM
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Prosjekt brukermedvirkning i 
(re)habiliteringstjenesteforskning

• Hensikt:  Utvikle en modell for 
brukermedvirkning i (re)habiliteringsforskning

– Finansiert av Extrastiftelsen

– Ledet av brukerpanelet i CHARM

– Prosjektleder er en av brukerne i CHARM (20% 
stilling)

– To forskere og forskningskoordinator deltar (i 
mindretall!)



(Shippiee et al. 2013)


