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Brukermedvirkning på systemnivå –
lovreguleringer
Pasienter og brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og
omsorgstjenester. Tilsvarende har helse- og omsorgstjenestene plikt til å
involvere pasienter eller brukere i valg om tjenestetilbud, undersøkelser
og behandlingsmetoder, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal
helsetjeneste
• Pasient- og brukerrettighetsloven av 2001 (kap 3, kap 8)
• Helseforetaksloven (§ 35)
• Helse- og omsorgsloven (§3-10)
• Spesialisthelsetjenesteloven (§1-1 m.fl.)
Nasjonal helse- og sykehusplan, helsenorge.no, helsebiblioteket.no,
oppdragdokumenter, mv.

Pasienter som endringsagenter
Brukermedvirkning skal være en del av arbeidsformen til
helseforetakene. Da må det etableres systemer for innhenting av
pasientenes og brukernes erfaringer og synspunkter for å planlegge og
yte best mulig helsehjelp.
Medvirkningen organiseres bl.a. i brukerråd, ungdomsråd og i styrene.
Utformingen av helsetjenesten blir bedre når brukernes erfaringer blir
en viktig premiss. Det har vært en positiv utvikling for
brukermedvirkning siden foretaksreformen i 2002.
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) slår fast at pasienter og
pårørende er viktige endringsagenter for fornying og forbedring av
helsetjenesten. Men vi er ikke i mål.

Dagens helsetjeneste
• Vi har en sterk offentlig helsetjeneste underlagt en bred
helselovgiving og sterk sentral politisk styring
• Vi har helsepersonell med høy kompetanse og med forståelse for at vi
må gjøre vanskelige prioriteringer
• Helsetjenesten sikrer ansattes medvirkning og medbestemmelse i et
tillitsbasert og demokratisk samfunn
• Alt ligger til rette for at pasientene og befolkningen skal oppleve en
spesialisthelsetjeneste som gjenspeiler verdiene våre om trygghet,
respekt og kvalitet, men helsetjenesten kan fortsatt kan bli bedre.

Helsetjeneste og medvirkning fremover
• Kultur og arbeidsmåter kan være til hinder for at brukermedvirkning
• Vi må derfor jevnlig evaluere hvordan brukermedvirkning fungerer på
individnivå og på tjenestenivå
• Den demografiske utviklingen og strammere offentlige budsjetter tilsier at
vi må tenke nytt. Vi vil i økende grad bli utfordret på hvordan
spesialisthelsetjenesten kan være til stede nær pasientene.
• For å kunne gjennomføre endringer i tjenesten trenger vi sterk forankring
også lokalt, med involvering av lokalsamfunnene i de veivalgene vi står
overfor
• Vi må også ta i bruk pasientene og brukernes kompetanse og opplevd
erfaringer fra helsetjenesten i enda større grad

Hvordan fungerer brukermedvirkning i praksis?
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En del av RHF-enes sørge for ansvar
• Beslutninger om hvilke legemidler og andre metoder som skal tilbys i
spesialisthelsetjenesten er en integrert del av RHF-enes samlede sørge for
ansvar
• Ansvar for å prioritere innenfor gjeldende tildelte økonomiske rammer
• Ja til noe betyr mindre til andre pasienter/formål

• Samfunnet har begrensede ressurser og helsetjenesten konkurrerer med
andre fellesfinansierte sektorer om ressurser
• Medisinske muligheter er store og økende
• Mulighetene overstiger ressursene

• Derfor er vi nødt til å prioritere – vi kan ikke tilby alt som er medisinsk mulig
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Enighet om prioriteringskriteriene
• Nytte
• Alvorlighet
• Ressursbruk
Skjønnsmessige vurderinger:
•
•
•
•

Kvalitet og usikkerhet ved dokumentasjon
Samlede budsjettkonsekvenser
Særskilt små pasientgrupper med alvorlig sykdom – kan akseptere høyere ressursbruk
Små pasientgrupper med alvorlig tilstand – kan akseptere lavere krav til dokumentasjon

Prioritering er nødvendig for å
skape en likeverdig helsetjeneste
«Vi må passe på at alle
pasientgrupper skal ha likeverdige
tjenester og vi skal ha gode
tjenester. Da må vi passe på at det
ikke blir de samme gruppene som
springer foran og plukker
helsetjenester. Også kommer de
som tidligere har vært bak,
fortsatt bak.»
Snorre Ness – leder av Regionalt
brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF

Vi ønsker åpenhet

Formål og erfaringer med
brukermedvirkning på systemnivå
• Systematisk brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten skjer gjerne gjennom
brukerutvalg på regionalt nivå, på helseforetaksnivå og i større klinikker
• De regionale helseforetakene og brukerutvalgene har utarbeidet felles
retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak
• Det er hevdet at brukermedvirkning skal bidra til å øke helsetjenestens kvalitet.
Dette er undersøkt av Omeni og medarbeidere i 2014, som konkluderte med at
brukermedvirkning har blitt utbredt og oppfattes av både brukere og
helsepersonell som god policy.
• Storbritannia innførte anbefalinger om brukermedvirkning tidlig på 2000-tallet,
og National Health Service (NHS) publiserte i 2015 en egen veileder kalt «Service
user involvement» hvor temaet var betydningen av involvering fra de som bruker
helsetjenestene.
• Se også https://www.england.nhs.uk/ourwork/patient-participation/

Brukermedvirkning i forskning som del av
dette bildet
En kunnskapsbasert helsetjeneste krever kunnskapsproduksjon. Ny kunnskap
bidrar til å endre praksis.
• Stortingsmld. 25 om mestring, muligheter og mening (2005-2006)
• Føringer fra HOD til regionale helseforetak fra 2013
• Brukermedvirkning er et obligatorisk element i helseforskning finansiert av
RHF fra 2014
• HO21-strategien (2014) definerte økt brukermedvirkning i forskning som et
eget satsingsområde
• Brukermedvirkning er også et viktig kriterium i utlysninger av
forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU (Malterud og Elvbakken 2019)

Noen internasjonale erfaringer
Mismatch – at pasienter kan ha andre preferanser enn forskere for hva det skal forskes på
En artikkel om kneartrose dokumenterte at pasientene hadde andre preferanser for hva
som var viktige forskningsspørsmål enn de spørsmålene som faktisk var gjenstand for
forskning (Tallon m.fl. 2000). På dette grunnlag ble det foreslått en utvidelse av
forskningsagendaen slik at forskningen skjer mer i tråd med anbefalt behandling og mer i
samsvar med pasientenes behov.
Pasienters prioriteringer av forskningsspørsmål ble også undersøkt i The Macmillan
Listening Study (Corner m.fl. 2007). Studien viste at pasientene rangerte håndtering av
praktiske, sosiale og følelsesmessige tema høyere enn biologiske og behandlingsmessige
aspekter.
Disse artiklene utgjorde deler av inspirasjonen til en serie artikler i tidsskriftet The Lancet
som i 2014 hevdet at over 80 % av helseforskningen som gjennomføres er bortkastet
(Chalmers og medarbeidere, 2014).
Se også INVOLVE | INVOLVE Supporting public involvement in NHS, public health and social
care research

Noen regionale erfaringer og utfordringer
• Brukerne ønsker å vektlegge sin rolle. De ønsker å være synlige og gi
innspill om hva som er viktig og riktig prioritering. De vil gjerne bidra med
erfaring om egen sykdom og sine perspektiver, for å bidra til bedre
forskningsprosjekter og på sikt bedre klinisk behandling og økt kvalitet i
helsetjenesten
• Må unngå at brukere blir alibi eller gissel – ønske om reell medvirkning
• Klare regler for honorering (eks. reiseutgifter og deltakelse på møter)
• Forskerne er også opptatt av at brukere skal ha reell innflytelse (altså i
forskningsprosjekter) og opplever det som motiverende å få nye
innfallsvinkler. Noen forskere ser det imidlertid slik at det handler mest om
informasjon til brukerne
• Behov for tilrettelegging i form av klart språk, gode sammendrag

Hvordan få til et enda bedre samarbeid mellom
brukerorganisasjoner og helsetjeneste
Innspill eller praktiske råd til organisasjoner som ønsker å bli bedre, eller mer
aktive på dette området. Hva må til, slik du ser det, for å få til et mer reelt
samspill? Hvordan kan pasientorganisasjoner, helsepersonell og
beslutningstagere spille hverandre gode?
• Må reflektere over hva pasientens / brukerens rolle er, både på individnivå
og på systemnivå for å få til en kultur for god dialog
• Oppnevning av brukerrepresentanter (se eget bilde)
• Opplæring av brukerrepresentanter (se eget bilde)
• Brukerne kan i samarbeid med forskerne bidra til at forskningen reflekterer
brukernes behov og prioriteringer, til forbedret forskningsdesign og
logistikk, økt rekruttering av pasienter til studiene og bedre deltakelse
gjennom hele studieforløpet (HO21-strategien)

Oppnevning av brukerrepresentanter
En regional undersøkelse i helse Midt-Norge i 2019 om
brukermedvirkning i forskning viste at det ikke alltid hadde foregått en
formell opplæring. Brukerne var rekruttert etter oppfordring fra lege,
forsker eller prosjektleder, men formell oppnevning var ikke alltid på
plass.
• Rekruttering av brukere til utvalg på systemnivå er viktig
• Identifisere brukere med relevant erfaring
• Brukere må representere brukergruppen mer enn seg selv
• Pasientforeningene har et særlig ansvar for rekruttering, opplæring i
brukermedvirkning, samt kvalitetssikring

Opplæring av brukerrepresentanter
Både brukerorganisasjoner og helseforetak har et ansvar for opplæring av
brukerrepresentanter. Brukerorganisasjonene ivaretar det brukerspesifikke, mens
helseforetakene ivaretar det systematiske eller forskningsmessige.
• En grunnleggende opplæring gis av de regionale helseforetakene, særlig ved
oppnevning av medlemmer til regionale brukerutvalg.
• Det er også utviklet digital opplæring av brukerrepresentanter på systemnivå, se
https://kurs.helsesorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starti
ng_url=/uploaded/scormcourse/grunnopplaering_V090719/scormdriver/indexAP
I.html
• Opplæring i forskningsmetodikk skjer i helseforetakene, men kan også skje
digitalt, se https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12.

Bok om brukermedvirkning
i helsetjenesten

Brukermedvirkning i helsetjenesten –
realitet eller retorikk?
God brukermedvirkning kan gi mange positive effekter:
• fornøyde pasienter
• bedre samhandling mellom helsepersonell og pasienter
• styrket mestring av sykdom
• økt trygghet blant pasientene
• mindre klager på helsetjenesten
Målet med denne boka er å styrke pasienter og pårørendes medvirkning i egen behandling, både på
individ- og systemnivå. Boka skal tilby kunnskap som kan benyttes i praksis, f.eks. innen sykepleierog medisinutdanningen, som en lærebok.
Hovedproblemstillingen er hvorvidt brukermedvirkning er en realitet, eller om det i hovedsak er et
fint ord som brukes på systemnivå. Svaret er nok begge deler.
Realitet fremfor retorikk betinger åpne diskusjoner om begrensninger og muligheter, og at pasienter
får medansvar for både utforming og prioritering av helsetjenester.

Oppsummering
• Det er ikke alltid like enkelt å lykkes med medvirkningen på systemnivå, men
brukermedvirkning har kommet for å bli.
• Lakmustesten på dette er hvordan vi møter de enkelte pasientene og pårørende i
den kliniske hverdagen.
• Er vi opptatt av å få løpende tilbakemeldinger om hvordan møtet med oss er opplevd?
• Er vi opptatt av pasientens deltakelse i egen helse?
• Bidrar vi til å øke pasientens helsekompetanse?

• En helsetjeneste som hele tiden tenker på pasientens perspektiv, vil nok også
lykkes lettere på systemnivå
• Dialog, rekruttering, oppnevning og opplæring er suksessfaktorer
• Med alle aktører samlet om å løse utfordringsbildet vil vi lykkes og da må
brukerne ha en sterk rolle for medvirkning på systemnivå. Sammen er vi klar for
det store hamskiftet i helsetjenesten.

Mer informasjon om
boka
https://helse-midt.no/nyheter/2020/utgir-bok-ombrukermedvirkning-i-helsetjenesten

https://www.michaeljournal.no/i/1000/24?xp=michael
-1000-24.xml

