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1.0 Hensikt
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble i 2015 nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i
forskning utviklet og forankret i de fire RHFene. For å operasjonalisere de nasjonale retningslinjene og for å
standardisere brukermedvirkningen på Ahus, har Felles forskningsutvalg Ahus/UiO (FFU) i mars 2016
besluttet å videreføre de interne rutinene fra piloteringen høsten 2015.
 
2.0 Omfang
Rutinen gjelder for alle forskningsprosjekter ved Akershus Universitetssykehus HF.
 
3.0 Arbeidsbeskrivelse
3.1 Ansvar
Forskerne blir tilbudt en vurdering av Brukerutvalget på Ahus i hensyn til:

•         Hvordan og i hvilke deler av prosjektet brukermedvirkning kan være formålstjenlig
•         Eventuell nominasjon av relevante brukerrepresentanter med den nødvendige kunnskapen og

erfaringen
•         Habilitetsvurdering av potensielle brukerdeltagere

Disse vurderingene, som vil bli behandlet fortløpende i Brukerutvalget, vil skje i samarbeid med forskeren.
Skulle det være uenighet om hva som sikrer best brukermedvirkning vil prosjektleder, som ansvarlig for
prosjektet, ta avgjørelsen. Det er også prosjektleders og ikke Brukerutvalgets ansvar at
brukermedvirkningen som ansees som formålstjenlig faktisk skjer. Brukerrepresentant i prosjekt må ha reell
medvirkning og involveres så tidlig som mulig i forskningsprosessen.
 
3.2 Handling
 
I etablering av nye forskningsprosjekter fyller prosjektleder ut skjema (vedlegg i denne prosedyren) og
sender dette på e-post til grants@ahus.no.
Brukermedvirkning skal være på plass så tidlig som mulig i prosjektprosessen. Brukerutvalget bør
involveres allerede i oppstartsfasen av arbeidet med prosjektbeskrivelsen.
 
Mange eksterne finansieringskilder har nå krav om brukermedvirkning, derfor er det viktig at prosjektleder
kontakter brukerutvalget i god tid før søknadsfristen til eksterne finansieringskilder.
I prosjekter hvor det ikke er relevant å ta med brukermedvirkning bør det begrunnes godt i
prosjektbeskrivelsen hvorfor dette ikke er tatt med. Søknad kan bli avslått av finansieringskilde på grunn av
for dårlig dokumentert brukermedvirkning.
 
4.0 Relaterte dokumenter

Ahus - Ansvar i kvalitets- og forskningsprosjekter
 
5.0 Vedlegg
Skjema for vurdering av brukermedvirkning i forskningsprosjekter
 
6.0 Grunnlagsinformasjon
6.1 Grunnlagsdokumenter
Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, Endelige retningslinjer og tiltak 26.02.2015
Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten
7.0 Søkeord
Brukermedvirkning

mailto:grants@ahus.no
https://eqs-ahus.ad.ahus.no/cgi-bin/document.pl?pid=ahus&DocumentID=15673
https://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/13-00327-8%20Brukermedvirkning%20i%20helseforskning%20i%20Norge%20vedtatte%20retningslinjer%20og%20tiltak%20(t%20419958_1_1.pdf
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Relaterte vedlegg:
Skjema for vurdering av brukermedvirkning i forskningsprosjekter
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https://eqs-ahus.ad.ahus.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=ahus&do=attachment&RevisionID=127881&AttachmentID=115298

