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Bortkastet forskning? 

«Så mye som 85% av 

helseforskningen som 

gjennomføres er bortkastet». 

Chalmers I, Glasziou P. (2009) Avoidable 
waste in the production and reporting of 

research evidence. (2009) Lancet 4;374:86-9.  

 Mismatch  



Tja….. 

Er det brukermedvirkning i forskning vi snakker om? 



• Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget 

fra HOD til RHFene.  

• I søknader om regionale forskningsmidler skal det 

redegjøres for hvordan brukere er involvert i 

planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt 

hvorfor dette ikke er hensiktsmessig.  

• Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av 

helseforskningen.  

 

 

 

 

 

• Formålet med brukermedvirkning i helseforskning i 

spesialisthelsetjenesten er å bedre forskningens kvalitet 

og relevans.  

 



Tema/idé 

Valg av 
forskningsspørsmål  

(og metode) 

Innsamling og analyse av 
data 

Publisere 
forskningsresultatene 

Formidle, implementere og 
evaluere 

? 

? ? 

? 

Forskningsprosessen  
– når og hvordan skal brukerne inn? 







https://youtu.be/RG13cN2L_t0 

https://youtu.be/RG13cN2L_t0


Kirsti Malterud 



forskning som skal besvare spørsmål som ikke allerede er 

besvart gjennom tidligere forskning  

- forankring i forskningsbasert kunnskap  

- kunnskapshull 

 

OG  

 

pasienter, pårørende og/eller helsepersonell 

legitimerer/prioriterer 

kunnskapshullene/forskningsspørsmålene   

- forankring hos brukerne  

- brukermedvirkning  

Behovsidentifisert forskning er….. 

1 

2 1 

2 



«Vi har etablert Brobryggeprosjektet, der åtte stipendiater med bakgrunn fra 

kommuner og sykehus nylig startet på 5-årige doktorgradsløp. Ved oppstart av 

stipendiatperioden er forskningsspørsmålene som skal besvares ikke definerte. 

Stipendiatene skal i første fase, sammen med sine veiledere og faglige miljø, finne frem til 

forskningsspørsmål som ikke er besvart tidligere og som vurderes å være viktige 

å få besvart av pasienter, pårørende og relevante kliniske miljøer. 60 prosent av 

tiden skal stipendiatene drive forskning i tett samarbeid med praksisfeltet, og 40 prosent 

av tiden skal de drive kompetansebygging i sine kliniske miljøer.» 



Det er utviklet flere metoder for brukermedvirkning i prosessen for å komme frem til hva det bør 

forskes på, og som på en god måte ivaretar samspill mellom brukere, forskere og beslutningstakere.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v/pmc/articles/PMC4576459

/pdf/jogh-06-010507.pdf  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576459/pdf/jogh-06-010507.pdf
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576459/pdf/jogh-06-010507.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576459/pdf/jogh-06-010507.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576459/pdf/jogh-06-010507.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576459/pdf/jogh-06-010507.pdf


«Vårt mål er at de uteksaminerte PhD-kandidatene skal virke 

som «brobyggere» i sine faglige miljøer, ved å være pådrivere for 

behovsidentifisert forskning og kunnskapsbasert praksis, i 

tett samarbeid med akademiske miljøer.» 



            

      

Behovsidentifisert 
forskning 

      

Forskning 

Brukerkunnskap og  
- medvirkning 

Erfaring 
– hva  vet vi/ 
hva vet vi ikke 

- «forvalte» de to andre: 
• forskbare kunnskapshull 
• brukerperspektivet 

- hva brukerne  
   mener vi bør forske på  



• Det «vanlige» 

• Skal inn i vårt «vanlige» PhD program ved Fakultet for Helsevitenskap ved OsloMet.  

• Opplæringsdelen omfatter 30 studiepoeng og skal støtte opp under forskningsdelen 

(avhandlingen) som er på 150 studiepoeng.  

• Skal resultere en avhandling med (primært) tre vitenskapelige artikler og en kappe. 

 

• Det «spesielle» 

• 60% over fem år - vanlig er 3 år. (40% i praksisfeltet – praksisutvikling) 

• «Tentative prosjektbeskrivelser» – opptak i PhD programmet. 

• Forskningsspørsmålene er ikke klare når de starter opp. 

• En spesiell førstefase av PhD’n; behovsidentifiseringen av forskningen de skal gjøre.  

• Krever en spesiell kompetanse - «spesialsydd» emne. 

8 brobyggerstipendiater  

– «spesielle», men «vanlige» PhD’er   



Sally Crowe 


