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Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling



Individ-

nivå

Tjeneste-

nivå

System-

nivå

Lov om pasient- og brukerrettigheter
• Pasient eller bruker har rett til å 

medvirke ved gjennomføring av 
helse- og omsorgstjenester. 
Medvirkningens form skal tilpasses 
den enkeltes evne til å gi og motta 
informasjon

Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten
• Sørge for å gjøre bruk av erfaringer 

fra pasienter, brukere og pårørende 
i planlegging, gjennomføring og 
evaluering av virksomheten

Lov om pasient- og brukerrettigheter
• Tjenestetilbudet skal så langt som 

mulig utformes i samarbeid med 
pasient eller bruker

Helseforetaksloven
• etablerer systemer for innhenting 

av pasienters og andre brukeres 
erfaringer og synspunkter

Oppdragsdokument 2003
• Opprette brukerutvalg og sikre 

dokumenterbare systemer for reell 
brukermedvirkning

Brukermedvirkning på ulike nivå

Medvirkning i egen behandling
Samvalg
Hva er viktig for deg?
Informasjon, opplæring, kommunikasjon

Brukerråd i klinikk
Ungdomsråd
Brukerutvalg

Sammen med pasienten utvikler vi 

morgendagens behandling

Brukermedvirkning i PPO
Brukermedvirkning i forskning
Brukerpanel
Tjenestedesign
Brukerundersøkelsen
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Styrende dokumenter og føringer

• Oppdrag fra HOD til RHF’ene

• Retningslinjer

• Veiledere

• Nasjonal forsknings- og 
utviklingsstrategi

• Ikke lovpålagt, men et krav

• Rapportering 

• Skal redegjøres for i søknadene, evt. 
hvorfor ikke 

• I noen sammenhenger obligatorisk



Hvorfor brukermedvirkning i forskning?
(Brukere = pasienter og pårørende)

• Bedre forskningens kvalitet og 
relevans

• En demokratisering

• Reflekterer brukernes perspektiv, 
behov og erfaringer



Forventninger til brukerrepresentantene



Hvordan? Brukermedvirkning med virkning

• Opplæring

• Forventnings- og rolleavklaringer

• Reell involvering

• Honorering

• Konfidensialitet

• Habilitet

• Interessekonflikt





Informasjonsfilmen; Brukermedvirkning i 
helseforskning

https://oslo-universitetssykehus.no/nyhet/informasjonsfilm-om-
brukermedvirkning-i-helseforskning

https://oslo-universitetssykehus.no/nyhet/informasjonsfilm-om-brukermedvirkning-i-helseforskning


Vil du lese mer?

• Forskningshåndboken

• Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

• Norges lover, Lov om pasient- og brukerrettigheter

• Veileder for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

• Nasjonal retningslinje for brukermedvirkning i helseforskning

• HelseOmsorg21-strategi

https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/forsking/forskingshandboka
https://rekportalen.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Utkast%20-%20veileder%20-%20endelig%20mai18.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Felles%20retningslinjer%20-%20tilpasset%20Helse%20S%C3%B8r-%C3%98st%20RHF.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8ab2fd5c4c7746dfb51e3f64cd4d71aa/helseomsorg21_strategi_web.pdf?id=2266705

