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Vår visjon 
Sammen om forskning og innovasjon i nord

Ny forsknings- og innovasjonsstrategi:
• pasienter og pårørende skal i størst mulig grad delta i alle faser av forskning 

og innovasjon (planlegging - gjennomføring – formidling)

• kunnskap om brukermedvirkning, og opplæring av brukere og forskere er et 
prioritert område

«For å komme frem til gode forskningsspørsmål og -svar som kan gi oss 
ny kunnskap trenger vi bred brukermedvirkning»



Krav om brukermedvirkning fra 2016

• Krav om brukermedvirkning i planlegging og 
gjennomføring av klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning

• Fravær av brukermedvirkning – må begrunne hvorfor

Lenke til veilederen

Lenke til e-læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning. 
Utviklet av Helse Vest RHF.

https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2020 Forskningsmidler/Veileder brukermedvirkning i forskning mai 2018.pdf
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12


Brukermedvirkning - ressurser satt i system 

• Brukerrepresentanter i forskningsutvalg i helseforetakene og større 
klinikker der det er hensiktsmessig

• Brukerrepresentanter i arbeidsgrupper/utvalg

• Aktiv involvering av regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene og 
ungdomsrådene i HF-ene i forsknings- og innovasjonssaker

• Direkte brukermedvirkning i forskningsprosjekter 

• Kurs/opplæring, system for rekruttering, finansiering av 
brukerdeltakelse 

• Nytt regionalt team fra 2021



Regional satsing i Helse Nord

• Vedtak i samarbeidsorganet med universitetene (USAM) om å sette av 
midler til 3 stillinger – 1 faglig rådgiver og 2 delstillinger som 
erfaringskonsulenter i forskning

• 2020: utlysning, rekruttering av erfaringskonsulenter

• 2021: oppstart, tilsetting ved Klinisk forskningssenter på UNN, i 
miljøet med øvrig forskningsstøtte og forskningsveiledning

• Høst 2021: ny utlysning av rådgiverstillingen

• Teamet skal jobbe for alle helseforetak i nord



Erfaringskonsulentene i forskning

• Bidra til å videreutvikle brukermedvirkning i forskning som 
kunnskapsfelt i Helse Nord 

• Bidra til å realisere målet om økt brukermedvirkning i alle faser av et 
forskningsprosjekt

• Være en regional ressurs i brukermedvirkning i forskning mht. 
utvikling av strategier, samarbeidsarenaer og kompetansetiltak

• Anvende erfaringskompetanse i arbeidet og oppgavene som ligger til 
stillingene  



Takk for meg og vær så god til Gunnhild 
og Nikolai!

https://helse-nord.no/forskning-og-
innovasjon/brukermedvirkning-i-forskning


