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Bakgrunn: 

I oppdragsdokumentene fra 2013 fikk de regionale helseforetakene føringer på at en måtte i større grad 
ha brukermedvirkning i forskningens ulike faser. På dette grunnlaget nedsatte de regionale 
helseforetakene en regional arbeidsgruppe som gav sin innstilling i februar 2014.  
 
I forslag til retningslinjer og tiltak foreslo arbeidsgruppen nye tiltak innen:  
 
- brukermedvirkning i utvalg 
- direkte brukermedvirkning i forskningsprosjekt 
- opplysning om brukermedvirkning i søknader 
- opplæring av brukere om forskning  
 
Dessuten ble det lagt til grunn at det skulle foretas en kartlegging og evaluering av brukermedvirkning i 
forskningen.  
 
Disse retningslinjer er så behandlet i styret i Helse Vest RHF i møte den 07.04.2015 hvor det ble fattet 
vedtak om at rapporten «Brukermedvirkning i helseforskning i Norge» skulle legges til grunn for økt 
brukermedvirkning i de ulike fasene i forskning. 
 
Vedlagt lå reviderte retningslinjer basert på innspill i høringsrundene i forbindelse med arbeidsgruppens 
rapport. Det ble videre forutsatt at saken skulle legges fram for HF styrene og at tiltak blir iverksatt og 
vurdert i budsjettprosessene fremover. 
 
 

Tiltak: 

Forskningsavdelingen har hatt samtaler om innføring av brukermedvirkning i Helse Stavanger HF med 
representanter fra brukerutvalget (Kjell Egil Førsund og Ragnhild Ottesen). I møte ble man enige om å 
opprette et samarbeidsutvalg med regelmessige møter (4-5 per år) hvor en tok opp forskningsprosjekt 
hvor brukermedvirkning var aktuelt. Det var en erkjennelse i møtet at ikke alle forskningsprosjekt var 
brukermedvirkning-relevante for eksempel grunnforskningsprosjekter hvor man ikke involverer pasienter. 
På den annen side er det også forskningsprosjekter hvor brukermedvirkning er essensiell for eksempel 
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ved randomiserte forsøk hvor pasienter utsettes for en risiko eller ved forskingsprosjekter innen 
psykiatrien.  
 
Det bærende prinsipp vil være at det er åpenhet for den forskning som finner sted i Helse Stavanger HF 
og brukerrepresentantene i et samarbeidsutvalg skal bli fullt orientert om nye forskningsprosjekt og 
hvordan disse er planlagt gjennomført. Dersom de ønsker så skal forskningsprosjektene behandles i 
samarbeidsutvalget med representanter fra aktuelle forskningsgrupper. I tillegg til dette vilr 
Forskningsavdelingen høsten 2015 ha divisjonsvise møter vedrørende forskning hvor bruker-
representanter blir invitert og brukermedvirkning blir ett av agendapunktene. 
 
Kompetansesentrene har brukerrepresentasjon i relevante interne grupper. Denne representasjon 
videreføres og i den grad det er ønskelig med ytterligere representasjon fra brukerorganisasjonene vil 
dette bli implementert. 
 
Det foreslås at det nyopprettede samarbeidsutvalget i forbindelse med brukermedvirkning i forskning 
foreslås å ha tre representanter fra brukerne utpekt av brukerutvalget og tre representanter fra 
forskningen ved Stavanger universitetssjukehus (en fra Forskningsavdelingen, en fra psykiatrisk 
forskning og en fra forskning i somatiske divisjoner).  
 
Det vil bli utarbeidet årlige rapporter fra samarbeidsutvalget hvor en redegjør for aktivitet og evt. 
kommer med forslag til forbedringspunkter. Det er enighet om at en skal se på brukermedvirkning som 
en prosess som må justere seg etter hvert som en får erfaringer i samarbeidet og behovet for 
brukermedvirkning blir ytterligere klarlagt.  
 
Ledergruppen behandlet saken om brukermedvirkning 23/6 og sluttet seg til opprettelse av et 
samarbeidsorgan. Forskningen vil være representert med forskningssjef Inger Økland, professor Jan 
Olav Johannessen og professor Hartwig Kørner.  
 
Brukerutvalget behandlet saken 26/8 og sluttet seg også til saken og vil oppnevne 3 representanter til 
samarbeidsorganet 
 
 

Forslag til vedtak: 
Retningslinjer for Brukermedvirkning i forskning vedtatt av styret i Helse Vest RHF gjøres gjeldende for 
forskningen i Helse Stavanger HF 
 
Styret slutter seg til opprettelse av et samarbeidsorgan for brukermedvirkning i forskning, slik det er 
beskrevet i saken.  
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