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Hva er 
nytte?

Er jeg 
nyttig….?





Hva er fordelene ved 
brukermedvirkning i forskning?
For brukerne
• Får innf lytelse på 

hva det forskes på
• Får innsyn i 

hvordan forskning 
utføres

• Kan bidra til at 
forskningsresultate
r formidles og evt 
implementeres 
bedre



Utfordringer i medisinsk 
forskning

• Det forskes ikke på det pasientene 
«etterspør»

• Multisyke (eldre etc.) er ekskludert fra 
forskning

• Bias/skjevheter knyttet til f inansiering 
(spes legemiddelindustri)

• Vanskelig å omsette forskningsfunn til 
praksis



Hva forskes det på ved 
kneleddsartrose?

Tallon et al Lancet 2000





Hva er fordelene ved 
brukermedvirkning i forskning?
For brukerne
• Får innf lytelse på 

hva det forskes på
• Får innsyn i 

hvordan forskning 
utføres

• Kan bidra til at 
forskningsresultate
r formidles og evt 
implementeres 
bedre

For forskningen
• Innfrir krav og 

forventninger
• Gjør forskningen mer 

relevant (nytt 
perspektiv)

• Øker sjansen for 
f inansiering

• Bedrer rekruttering
• Bedrer kvaliteten??



Systematisk oversikt om effekt 
av brukermedvirkning i……

• helsepolitikk
• forskning
• kliniske retningslinjer
• pasientinformasjon

• Søk fram til 2009



Resultater

• Lite forskning 
• To små studier sammenliknet brukere 

versus ansatte som intervjuere i 
undersøkelser om pasienttilfredshet 
– muligens litt mer kritiske resultater, små 

forskjeller

• En liten studie om brukerinvolvering i 
utvikling av dokument om informert 
samtykke 
– muligens liten forskjell i forståelsen av studien

• Oppdatering 2013: Ingen nye effektstudier 
(til tross for 1269 referanser)



Forskningsråde
ts 
vurderingskriter
ier



Hva er forskningskvalitet?

• Soliditet
• Originalitet
• Faglig relevans 
• Samfunnsmessig eller praktisk nytteverdi

(NIFU 1997)• Is it new?
• Is it true?
• Is it important?



Nytte og kvalitet

«Nyttevurderingen skal likestilles 
med kvalitetsvurderingen»

 (HODs oppdrag til RHFene om tildeling av forskningsmidler)



Eksempel fra Storbritannia

• Hvem drar nytte av denne forskningen 
og hvordan?
– identif isere og aktivt engasjere relevante 

brukere

– vise en klar forståelse av brukernes behov og 
vurdere måter den foreslåtte forskningen kan 
møte disse behovene på 

– vise hva som skal gjøres for å tilrettelegge for 
maksimal effekt av forskningen

– vise det brede spekteret av effekter 
forskningen kan ha



Den norske arbeidsgruppens 
anbefaling om nyttebeskrivelser

• Begrunnelse i behov
• Betydning av ny kunnskap
• Implementeringsmuligheter
• Kompetansebygging
• Gjennomslagskraft og synlighet

– Plan for brukermedvirkning hvis relevant



Kjært barn har mange navn 

• Sluttbrukermedvirkning
• Brukerinvolvert forskning
• Brukerstyrt forskning
• Samarbeidsbasert forskning
• Deltagerbasert forskning
• Medforskning



Brukere kan bidra i alle trinn

Identifisere
forskningsbehov

Prioritere
prosjekter

“Bestille” forskning

Utforme/designe
studier

Administrere forskning

Gjennomføre prosjekter

Analysere og fortolke
funnene

Formidle
resultatene

Evaluere



Den viktigste nytteverdi av 
brukermedvirkning i medisinsk forskning 
er…• …at det er naturlig i vår 

tid, og i tråd med 
utviklingen både i 
samfunnet og i 
helsetjenesten

• Spørsmålet er ikke om 
brukerne skal medvirke, 
men hvordan
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