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Brukermedvirkning i Helse
Vest
Det jobbes med brukermedvirkning i Helse Vest på flere
nivåer og enheter, bl. annet
•
•
•
•
•
•

Det regionale brukerutvalget
Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning
Lokale brukerutvalg
Forskningsadminsitrativt personell i helseforetakene
I forskningsmiljøene
I samarbeidsorganet med universitetene

Brukermedvirkning i søknader til Helse
Vest 2016 (søknadsrunden 2015)
• Gjennomgang av fjorårets
søknader viste at det er stor
spredning i forståelsen av
hva brukermedvirkning er
• Behov for tydeliggjøring,
opplæring og
holdningsendring
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God start på året - seminar for
brukere og forskere i Helse Vest
• Det var stor interesse for seminaret som ble avholdt 18. januar
2016 med ca. 80 deltakere fra helseforetakene og de private
institusjonene. Forskere, brukere og administrativ forskningsstøtte
deltok
• Innleggene var basert på erfaringsutveksling og gode eksempler:
•
•

Den enkelte forskers erfaring med brukermedvirkning i forskningsprosjekt
Brukerrepresentanters erfaringer med å delta inn i forskningsprosjekt

• Paneldebatt med foredragsholdere – veien videre
•

Her ble det pekt på organisering av brukermedvirkning i forskning, honorering av
brukere og opplæring av forskere og brukere

Tema på Helse Vests
forskningskonferanse i oktober 2016

Innlegg fra Linn Bæra, leder for det regionale
brukerutvalget

Det jobbes nå med
• Utvikling av en regional veileder for brukermedvirkning
•
•
•
•

Informasjon om hvordan man kan finne/kontakte brukerrepresentanter
Informasjon om brukerutvalgene
Informasjon til fremtidige brukerrepresentanter
Ansvar: Det regionale brukerutvalget

• Etablering av en regional nettside for brukermedvirkning
•
•

Informasjon som er felles på tvers av helseforetakene (veiledere, skjema, lenker)
Ansvar: Det regionale brukerutvalget i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for
klinisk forskning

• E-læringskurs for forskere og brukere
•
•
•
•

Fellesdel om brukermedvirkning i helseforskning
En egen del om forskning tilpasset brukerrepresentanter
Informasjon/råd om hvordan skape en god prosess
Ansvar: Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning i samarbeid med Det regionale
brukerutvalget

Erfaringer fra årets søknadsprosess
• Brukermedvirkning er for første gang inne som del
av kriteriene for vurdering av forskningssøknader
• Søkere blir bedt om å redegjøre for
brukermedvirkning i prosjektet – evt. grunngi
dersom det ikke er relevant
• Brukermedvirkning er i år også et eget
klassifiseringsfelt i både eSøknad og i eRapport (gir
mulighet for uttrekk av data)
• Signal fra årets vurderingskomiteer:
• Brukermedvirkning vil telle positivt, og vil
kunne vippe den ene fremfor den andre
dersom to søknader ellers stiller likt
• Man bør kunne forvente at
brukermedvirkning er inne i kliniske
prosjekter

Brukermedvirkning i
søknader til Helse Vest 2017
Brukermedvirkning i forskning
Brukere deltar i prosjektet
Brukerrepresentasjon er ikke relevant
Brukerrepresentasjon er under planlegging

Andel søknader
58 %
22 %
21 %

Veiledning i søknadsskjemaet:
Med brukermedvirkning i forskning forstår vi å involvere brukere i
forskningsarbeidet, ikke som studieobjekt, men som rådgivere,
samarbeidspartnere, medforskere eller ved at de er med som
representanter eller observatører i forskningsgrupper eller andre
organer som tilrettelegger for forskning, og tar beslutning om
forskning. I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for
brukermedvirkning med fokus på hvordan brukermedvirkning kan
gjøre prosjektet bedre. I dette klassifiseringsfeltet ønsker
samarbeidsorganet en oversikt over status for brukermedvirkning for
prosjekter som søker Helse Vests forskningsmidler.

84 brukere er nevnt
ved navn i listen over
personer som aktivt
bidrar inn i prosjektet.

