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• Noen dilemmaer og utfordringer - "Kritiske perspektiver på brukermedvirkning" (2021)



Nasjonalt senter for 
erfaringskompetanse innen psykisk 
helse

Oppdrag:

Samle, systematisere og formidle brukeres- og 
pårørendes erfaringsbaserte kunnskap

Jobbe for at brukeres og pårørendes erfaringer
tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og 
rusfeltet

Erfaringskompetanse.no



Menneskerettigheter, 
CRPD og 
brukermedvirkning



Status brukermedvirkning

• Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester (2021) 
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/psykiske-helsetjenester.pdf

• Helsetilsynet – tjenester til personer med

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (2018)

• Bakgrunnen for, og et av hovedmålene, ved pakkeforløpene

• Våre nettundersøkelser om IP, pårørendeinvolvering, 

valg av behandling, avslutning av behandling www.erfaringskompetanse.no

• Helsedirektoratets arbeid med nasjonale råd/anbefalinger 

for brukermedvirkning

• Utvikling av opplæringstilbud til pårørendemedvirkere på systemnivå

• Toppmøte 2022 – status og anbefalinger

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/psykiske-helsetjenester.pdf
http://www.erfaringskompetanse.no/
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Pasient og brukerrettighetsloven § 3.1 

Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved
gjennomføring av helse- og omsorgstjenester.
Pasient eller bruker har blant annet rett til å
medvirke ved valg mellom tilgjengelige og
forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og
behandlingsmetoder.

Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne
til å gi og motta informasjon.



Etikk 
og 
menneske-
rettigheter



Kunnskapsyn
Selvopplevelse 
Traumer 
Re-traumatisering



RETT TIL INFORMASJON OM:

- brukermedvirkning 
- pårørendesamarbeid
- diagnose og behandlingsalternativer
- tilbud og støtteordninger
- klagemuligheter



GRENSER FOR
BRUKERMEDVIRKNING

- Faglig forsvarlighet
- Fare for pasientens liv og helse
- Fare for andres liv og helse

NB! Tvang har egne regler
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Brukermedvirkning på
system- og tjenestenivå 

Brukermedvirkning er en 
lovfestet rettighet, det er noe 
helse- og omsorgstjenester er 
pålagt å gjøre og ikke noe som kan 
velges bort. 



Lov om helseforetak



Lov om kommunale helse-
og omsorgstjenester



Brukermedvirkning på 
tjenestenivå

I Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten står det i § 7. e: 

(Ledelsen skal) sørge for å gjøre bruk av 
erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.



Hva er spesielt med 
brukermedvirkning på 
system- og tjenestenivå?



Hvem kan 
medvirke på
system- og tjenestenivå?



Praktiske forhold

•Sakspapirer
•Tid og sted
•Varighet og pauser
•Lønn
•Referanser
•Attest



Erfaringskonsulenter
og 
erfaringsformidlere
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Ikke lovfestet 
på samme måte som 
brukermedvirkning på 
individ eller systemnivå

Hensikten
- utvikle bedre og mer presis kunnskap
- sikre at forskningen er etisk og tar 
hensyn til brukergruppenes behov



En medforsker er en person som har 
egenerfaring eller pårørendeerfaring 
med temaet det skal forskes på, men 
som ikke har formell forskerutdannelse 
(i alle fall ikke innen det aktuelle temaet). 

Medforskeren deltar i 
forskningsgruppen sammen med 
forskere og eventuelt andre 
fagpersoner. 



Valg av

- medforskere
- metode for medforskning

Tidlig involvering 
kan påvirke valg av tema



Arbeidsoppgaver
- generell kunnskap
- valg av informanter
- tilrettelagt metode
- bruker spør bruker

Forskning er komplisert!





Eskil Skjeldal om kritiske perspektiver på 
brukermedvirkning - Erfaringskompetanse.no

https://erfaringskompetanse.no/videoarkivet/eskil-skjeldal-om-kritiske-perspektiver-pa-brukermedvirkning/
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1. Hva er brukermedvirkning? 

2. Hvilke former for brukermedvirkning er i aktivitet i dag? 

3. Hvilke former for akseptabel brukermedvirkning har festet seg, 
og hvem avgjør hva som er akseptabelt?

4. Hva er begrunnelsene for brukermedvirkning? 

5. Er vi sikre på at alle aktørene har samme forståelse av fenomenet              
brukermedvirkning, og har helsemyndighetene samme forståelse av 
brukermedvirkning som brukerorganisasjonene, som pårørende? 

6. Er det mulig å finne én felles definisjon på begrepet «brukermedvirkning» 
som dekker både praksis og teori? 

7. Hvor kommer brukermedvirkning som praksis fra, historisk og ideologisk? 

8. Hva skiller brukerkunnskap/erfaringskompetanse fra andre måter å tenke og 
produsere kunnskap på?



• Både fordeler og ulemper 
med profesjonalisering 
på følgende områder:

• Brukerrepresentasjon i råd og utvalg

• Bruker og pårørende som lønnet 
medarbeider i tjenestene

• Sykdomserfaring som kvalifisering til 
medforskning

https://psykologisk.no/2016/12/bruker-og-parorendekunnskap-som-profesjon/

https://psykologisk.no/2016/12/bruker-og-parorendekunnskap-som-profesjon/


Kilder
• Brukermedvirkning på individplan https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/brukermedvirkning-pa-
individplan/

• Brukermedvirkning på systemnivå https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/brukermedvirkning-pa-
systemniva/
•

• Brukermedvirkning i forskning https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/brukermedvirkning-i-
forskning/

• Kritiske perspektiver på brukermedvirkning (2021) https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/kritiske-
perspektiver-pa-brukermedvirkning/
Nettforedrag: https://erfaringskompetanse.no/nyheter/nettforedrag-eskil-skjeldal-om-kritiske-perspektiver-
pa-brukermedvirkning/

• Helsepersonells bruk av personlige erfaringer med psykiske lidelser og rusproblem i arbeidet (HEPRA) 
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/helsepersonells-bruk-av-personlige-erfaringer-med-psykiske-
lidelser-og-rusproblem-i-arbeidet-hepra/

• Helsepersonells egenerfaringer innen psykisk helse og rus – en pilotstudie
https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2021/05/helsepersonells-egenerfaringer-innen- psykisk-
helse-og-rus

• Bruker- og pårørendekunnskap som profesjon (kronikk 2017) https://psykologisk.no/2016/12/bruker-og-
parorendekunnskap-som-profesjon/

https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/brukermedvirkning-pa-individplan/
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/brukermedvirkning-pa-systemniva/
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/brukermedvirkning-i-forskning/
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/kritiske-perspektiver-pa-brukermedvirkning/
https://erfaringskompetanse.no/nyheter/nettforedrag-eskil-skjeldal-om-kritiske-perspektiver-pa-brukermedvirkning/
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/helsepersonells-bruk-av-personlige-erfaringer-med-psykiske-lidelser-og-rusproblem-i-arbeidet-hepra/
https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2021/05/helsepersonells-egenerfaringer-innen-psykisk-helse-og-rus
https://psykologisk.no/2016/12/bruker-og-parorendekunnskap-som-profesjon/


Forskning på erfaringskonsulenter:

• «Det er litt som et eget språk». Erfaringsmedarbeideres forståelser og bruk av erfaringsbasert 
kunnskap i samarbeid med brukere i psykisk helse- og rustjenester (2018) 
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/det-er-litt-som-et-eget-sprak/

• Integrering av erfaringskompetanse: Hvordan opplever erfaringskonsulenter med ruserfaring sin 
arbeidssituasjon (2020) https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/integrering-av-
erfaringskompetanse/

• Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus 
(2017) https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/brukeres-erfaringer-med-hjelp-og-stotte-
fra-erfaringsmedarbeidere-innen-psykisk-helse-og-rus-2

https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/det-er-litt-som-et-eget-sprak/
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/integrering-av-erfaringskompetanse/
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/brukeres-erfaringer-med-hjelp-og-stotte-fra-erfaringsmedarbeidere-innen-psykisk-helse-og-rus-2/


TAKK FOR OSS


