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Lov om pasient- og brukerrettigheter 



Deltakingsstigar



Spørsmål å stille seg:

• Kven skal medverke? Kven er 
brukar? (interessentar)

• Når er medverknad relevant? 

• Kven blir omfatta av avgjerdene 
og prioriteringane

• Kven

• I kva

• Kor

• Kvifor

• Korleis

• Kva metodar/verkemiddel

• Kortid?
Konsekvensar: 

Kunne orientere seg utover seg sjølv og sitt. 
Kunne orientere seg mot noko eller nokon andre





Nokre føresetnader for å få til brukarmedverknad:

• Vere grunnleggande nyfikne

• Avklare kven som er «brukar», kven er  involvert

• Innsikt i/ kunnskap om brukarinvolvering

• Kommunikasjon, samhandling – likeverdige, «løyse opp», involvere

• Unngå «gissel» i gruppa (kunne «hake av» for brukarmedv.)

• Planlegge det inn i tid/framdrift og budsjett

• Opplæring – legge til rette for å kunne medverke

• Avklare handlingsrommet- kva er mogeleg/realistisk?



Handlingsrom for medverknad - døme

Ingen diskusjon
Avgjerd teken

Val mellom fleire 
løysingar/alternativ

Opne val, delegert

Tydeleg leiing Handlingsrom



Korleis få det til?

• Representasjon – brukarorganisasjonar/interesseorganisasjonar, 
brukarutval, politiske utval?

• Brukarundersøkingar

• Intervju/samtalar

• Møte på brukarane sine arena

• Bruke observasjon

• …andre…..

Kombinasjon?



FHI: Verktøy for auka brukarmedverknad

https://www.fhi.no/kk/forbedringsarbeid/metoder/verktoy-for-okt-
brukermedvirkning/

Brukermedvirkningstrappen: 

«Hensikten med trappen er at den kan brukes til bevisstgjøring, 
refleksjon og diskusjon i arbeidet med brukermedvirkning i 
helsetjenesten: Hvilket nivå snakker vi om, og hvilken type 
brukermedvirkning?»

https://www.fhi.no/kk/forbedringsarbeid/metoder/verktoy-for-okt-brukermedvirkning/
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