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Styresak 19-2015 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, 

forslag til retningslinjer og tiltak 
 
 
Formål 
Formålet med saken er å få vedtatt retningslinjer og innført tiltak for økt 
brukermedvirkning i forskning. 
 
Bakgrunnen er at vi i 2013 etter mange år med et generelt krav om brukermedvirkning 
i forskning, fikk et mer spesifikt krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om 
dette. 
 
RHF-ene fikk følgende krav i oppdragsdokumentet for 2013: 
De regionale helseforetakene har i samarbeid, og under ledelse av Helse Nord RHF, 
utarbeidet retningslinjer og iverksatt tiltak for større grad av brukermedvirkning i 
forskningens ulike faser. Retningslinjene er forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for 
helseforskning (NSG). 
 
Det ble nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe med representanter fra alle RHF-ene 
inkludert ett helseforetak fra hver region, representanter fra institusjoner som er med i 
NSG samt to brukerrepresentanter. Arbeidsgruppen har ferdigstilt rapport med forslag 
til retningslinjer og tiltak 10. februar 2014. 
 
Rapporten ble oversendt RHF-enes strategigruppe for forskning og de fire 
fagdirektørene, og har vært på høring i RHF-ene etter dette. 
 
Etter høringsrunden har et revidert forslag til retningslinjer vært behandlet i det 
nasjonale AD-møtet1, den 15. desember 2014. Det legges med dette fram identiske 
styresaker i de fire RHF-ene for å få vedtatt retningslinjer og tiltak som skal iverksettes i 
helseforetakene. 
 
Kort om innholdet i saken 
RHF-ene ble i oppdraget fra HOD bedt om å utarbeide forslag til økt brukermedvirkning 
i forskningens ulike faser. Ut fra dette er det utarbeidet forslag til å involvere brukere i 
økt grad både i prioritering, planlegging, gjennomføring, formidling samt 
implementering. 
 

1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetak 
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Dette innebærer økt brukermedvirkning på system- og individnivå, og medfører forslag 
om økt formell representasjon, mer organisert samarbeid og mer direkte involvering av 
brukere. 
 
Forslagene fra arbeidsgruppen var enstemmige.  På høringsrunden, som ble holdt 
mellom 9. april 2014 og 20. juni 2014, kom det inn 14 høringsuttalelser. De var fra alle 
regioner, inkludert universitetssykehusmiljøene og flere brukerutvalg. 
 
De fleste var veldig positive til rapporten, at brukermedvirkning i forskning settes på 
dagsorden i større grad og til mange av forslagene. Det er likevel noen hovedtrekk i 
uttalelsene i retning av at det ønskes en litt større valgfrihet eller fleksibilitet i tiltakene. 
Det ble derfor lagt fram et noe justert forslag til AD-møtet, der noen ”skal”-krav er blitt 
til anbefalinger. Noen er likevel beholdt, da alt ikke kan gjøres valgfritt, dersom det skal 
oppnås faktisk økning i brukermedvirkning i forskning, og at oppdraget fra HOD 
ivaretas. 
 
De foreslåtte tiltakene vil binde helseforetakene til å oppnevne flere 
brukerrepresentanter i ulike formelle fora, øke samarbeidet med brukerorganisasjoner, 
og kreve mer brukerinvolvering på prosjektnivå av forskere.  
 
Noen tiltak foreslås som obligatoriske, som for eksempel brukerrepresentasjon i faste 
forskningsutvalg ved alle helseforetak og klinikker med forskningsaktivitet, der dette er 
hensiktsmessig, i samråd med brukerutvalgene. Opplæring av brukere og forskere er 
også lagt inn som obligatorisk tiltak. 
 
Andre tiltak foreslås som veiledende og fleksible for å ta høyde for at helseforetakene er 
ulike med hensyn til størrelse på forskningsvirksomheten. Det anbefales å gjøre både en 
kartlegging pr 31. desember 2014 og en evaluering av omfanget av brukermedvirkning i 
forskning etter tre år. 
 
Parallelt med dette arbeidet i RHF-ene har det pågått et stort nasjonalt arbeid med å 
lage en ny nasjonal strategi for forskning og innovasjon i helse og omsorg, 
HelseOmsorg21. Brukermedvirkning er også sentralt i denne strategien som ble lagt 
frem i juni 2014. Forslagene om økt brukermedvirkning i forskning i HelseOmsorg21 
harmonerer med våre forslag til retningslinjer, og de fleste forslagene er også helt 
identisk med forslagene fra arbeidsgruppen/justeringsforslaget fra AD-møtet. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Ut fra de foreslåtte tiltakene vil det foreligge noen konkrete felles tiltak som skal 
implementeres i alle HF-ene. Andre tiltak vil være opp til HF-ene og forskerne å 
vurdere.  
 
De økonomiske konsekvensene av å innføre økt brukermedvirkning i forskning må 
gjenspeiles i budsjettene. RHF-ene og HF-ene må sette av midler i budsjettprosessene, 
og forskerne må budsjettere med slike kostnader i sine prosjekt, dersom 
brukermedvirkning er aktuelt. 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 13. mars 2014 orientert om sak ad. Brukermedvirkning i forskning, jf. sak 43-2014. 
 
Brukermedvirkning 
Den nasjonale arbeidsgruppen har hatt to brukerrepresentanter med i arbeidet. 
 
Brukermedvirkning i forskning, orientering om arbeidet ble behandlet i arbeidsutvalget i 
det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 4. desember 2013, jf. RBU-AU-sak 31-
2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med 
å styrke brukermedvirkningen i forskning til orientering. 
 
I høringsrunden 9. april 2014 til 20. juni 2014 ble det bedt om at rapporten også skulle 
gå til de regionale brukerutvalgene. 
 
Brukermedvirkning i forskning, endelig rapport ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. juni 2014, jf. RBU-sak 42-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i Norge til 

orientering. 
 
2. RBU slutter seg til forslag til retningslinjer for helseforetakene som fremkommer i 

rapporten. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Implementering av de foreslåtte tiltakene innebærer at vi oppnår økt 
brukermedvirkning i forskningens ulike faser. Et overordnet mål er at 
brukermedvirkning skal føre til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen. Det har 
også en verdi i seg selv ved at det innebærer en demokratisering av forskningen. De 
som forskningen angår, bør kunne medvirke i forskningsprosessen.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i 

Norge som retningsgivende for økt brukermedvirkning i forskningens ulike faser.  
 
2. Styret vedtar retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i helseforskning i Norge 

som foreslått i saksfremlegget (ev. med de endringer som kommer frem under 
behandling av saken).  

 
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene iverksetter de ulike 

tiltakene, og at disse vurderes i budsjettprosessen i årene fremover. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, 
 fra arbeidsgruppen 10. februar 2014 
 
 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge - retningslinjer og tiltak, forslag 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
 
Referanseliste: 
• Høringsuttalelsene 
• HelseOmsorg21, rapport fra strategigruppen juni 2014 - se her: HelseOmsorg21 
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-26-februar-2015-article114468-1079.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2014/HelseOmsorg21.html?id=764389



