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Hva kan det å 
samarbeide        
med brukere      

bety                       
for dere                  

og de dere 
involverer?

mestring.no



Agenda

• Begrepet brukermedvirkning

• Hva sier forskning om brukermedvirkning på 
tjenestenivå?

• Hvordan få 6l brukermedvirkning?

mestring.no



Demokra(sk perspek(v: 
Re/en (l å kunne utøve innflytelse over eget liv 

Kvalitetsperspek(v: 
Den som har skoen på vet best hvor den trykker

Fellesnevner: 
Fokus på brukernes innflytelse over tjeneste(lbudet de mo/ar

mestring.no



Grad av  
medvirkning

mestring.no

Hentet fra: http://www.citizenshandbook.org/arnsteins_ladder.pdf

http://www.citizenshandbook.org/arnsteins_ladder.pdf


Brukermedvirkning på ulike nivå
Individ-/micro-nivå: brukers re/ og mulighet (l innflytelse på eget (lbud

Tjeneste-/kollek(vt-/meso-nivå: 
samarbeid mellom fagpersoner/ tjenesteapparat og brukerrepresentanter i 
utvikling eller forbedring av tjenester og (lbud

System-/poli(sk/macro-nivå: 
brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av (ltak som 
har allmenn betydning

Forskning: brukere/pasienter som medforskere eller medarbeidere

mestring.no



Nasjonal kompetansetjeneste for 
læring og mestring innen helse (NK LMH) 

Samle og utvikle 
ny kunnskap

Bearbeide og 
sammenstille

Tilpasse og 
formidle

Støtte 
implementering 

Evaluere og 
dokumentere

mestring.no

All#d basert på 
samarbeid med 
representanter 
fra brukermiljøer 
og praksisfelt: 
Våre brukere. 



Hva sier forskning om betydning av 
brukermedvirkning på tjenestenivå?

mestring.no



Ulike typer 
brukermedvirkning 

Delta i arbeidsgruppe eller 
prosjektgruppe
Være medlem i et 
panel/referansegruppe
Delta i workshop eller 
fokusgruppeintervju
Bli konsultert av fagfolk  

mestring.no



«Impact» fra brukermedvirkning på

mestring.no

Selve samarbeidet

Selve tjenesten

Involverte brukere Involverte fagpersoner

Organisasjonen Sluttbrukerne 
(pasienter, brukere, 
pårørende)

Helse- og omsorgs-
personellet

Samarbeids-
praksisen



«Impact» på selve 
samarbeidsprosessen

Et innarbeidet 
pasientperspektiv 
Gjensidig forståelse
Et jevnere maktforhold
Økt brukermedvirkning i 
organisasjonen  
Økt medvirkning i 
partnerorganisasjoner 
Økt samfunnsdeltakelse 

mestring.no



«Impact» på involverte brukere I

Økt medvirkningskompetanse

Økt opplevelse av empowerment

Økt fellesskapsfølelse 

Utvidet sosialt nettverk

Økt forståelse for fagfolk

Involvering i implementering

Profesjonalisert brukerrolle

mestring.no



«Impact» på involverte brukere II

Redsel for gjengjeldelser fra involverte fagpersoner 
Økt følelse av usikkerhet 
Behov for støtte og utdanning  
Vanskelig å være den eneste brukerrepresentanten 
Ikke lyst til å medvirke i nye prosjekter
Opplevelse av at medvirkningen ikke betyr noe 
Lot seg bli styrt av fagfolks meninger 

mestring.no



«Impact» på involverte fagpersoner

Økt samarbeidskompetanse

Behov for kyndig facilitator

Økt kjennskap til brukernes behov

Større empati overfor bruker

Satte pris på å få lytte og reflektere over 
praksis

Mer positive holdninger til medvirkning

Redusert bekymring om de har med 
«riktige brukere»

Økt bekymring for brukernes 
representativitet 

mestring.no



«Impact» på sluttbrukerne

Økt tilgjengelighet 
Reduserte ventetider og raskere 
innleggelsesprosess 
Økt relevans for tilbudet eller 
tjenesten 
Bedre brukertilfredshet 
Bedre «health outcomes»

mestring.no



Tiltak som bidrar til reell 
medvirkning

Sikre lederstøtte og forankring

Avklare roller og forventninger 

Gjøre brukerrepresentanten en del 
av teamet

Jobbe for å få til gjensidig respekt 
mellom deltakerne

mestring.no



Hør podkast-serien “Spor av mestring”:
- litteraturstudiens resultater (Episode 6)
- fagpersoners erfaringer fra å samarbeide 

med brukerrepresentanter (Episode 12)
- facilitatorers erfaringer med å 

tilrettelegge for medvirkning i 
kommunen (kommer snart)

Se filmer om brukermedvirkning på 
www.mestring.no

mestring.no

http://www.mestring.no/


Takk for oppmerksomheten.
Spørsmål? 

sandvin.olsson@mestring.no

For mer om forskningsprosjektet se
https://mestring.no/forskning/forskningsprosjekter/

Motta vårt månedlige nyhetsbrev? 
www.mestring.no/nyhetsbrev

mailto:sandvin.olsson@mestring.no
https://mestring.no/forskning/forskningsprosjekter/
http://www.mestring.no/nyhetsbrev
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