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Hvorfor brukermedvirkning i forskning? 
Formålet med brukermedvirkning i helseforskning er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Forskningsresultater får større betydning 
og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av 
helseforskningen, og kan bidra til at brukernes perspektiv, behov og erfaringer i større grad blir reflektert. Derfor etabler te FORMI 
brukermedvirkerbasen i 2017. Dette er i tråd med Oslo universitetssykehus (OUS) Forskningsstrategi 2016-2020 og i flere nasjonale strategier 
som HelseOmsorg 21. 

FORMI brukermedvirkerbase: 
• Har kursede, erfarne 

brukerrepresentanter til disposisjon for 
forskere.  

• Representerer ulike 
brukerorganisasjoner. 

• Bidrar med bred brukererfaring.  
• Bidrar til god samhandling og 

kvalitetssikring av brukermedvirkning.  
• Kan bistå allerede i idefasen og 

søknadsprosessen til prosjekter.  
• Kan bidra til å tydeliggjøre behovet og 

nytten av forskning. 
• Effektiviser formidling av resultater. 
• Kan bidra med populærvitenskapelig 

formidling. 
 

Brukermedvirkning muliggjør: 
• påvirkning 
• utvikling 
• endring 
• samarbeid 

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) 

Hva er samarbeidsforumet til FORMI brukermedvirkerbase? 
FORMI brukermedvirkerbase inviterer til samarbeidsforum for forskere og 
brukermedvirkere.  
Forskere kan her presentere en eller flere faser av sitt forskningsprosjekt for å fått innspill 
fra brukermedvirkere. Dette er en unik mulighet for å få innspill allerede i idefasen og for 
å formulere et prosjekt. Basen kan også brukes til praktisk hjelp i forhold til spørreskjema 
og  utforming av informasjon til prosjektdeltakere for å nevne noe.  Hvert prosjekt får 
vanligvis 40 minutter med basen.  
 
Tenk på dette når du skal presentere prosjekt: 
• Vi anbefaler å sende ut materiell til basen i forkant, slik at de kan stille forberedt.  
• Være bevisst språk og begreper i forskningen slik at forsker og bruker forstår 

hverandre. 
• Begynn med en kort presentasjon av prosjektet anbefalt 5 min.  
 
Les mer om FORMI brukermedvirkerbase >>>  
 

Samarbeidsforum 
gir tidlig involvering, 
idemyldring og 
forskningsformidling 
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