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Målet med denne strategien er at pasienter og andre interessegrupper i helsetjenesten får en sentral 

rolle i forskningsprosessen i alle SHARE sine forskningsprosjekter, fra prioritering og 

planlegging, til ledelse og gjennomføring, til formidling av resultater og implementering av 

endringer i praksis. Brukerinvolvering i forskning forbedrer kvalitet og relevans. 

 

Hvem 
Følgende interessegrupper kan involveres som samarbeidspartnere i SHARE sine 

forskningsaktiviteter: pasienter og tjenestebrukere; pårørende; pasient- og interesse-

organisasjoner; helsepersonell og ledere, beslutningstakere og andre helsemyndigheter; og 

publikum generelt. Alle SHARE sine forskningsprosjekter, inkludert doktorgradsprosjekter, bør 

ha som mål å gjennomføre en formell kartlegging av aktuelle interessenter for å identifisere hvem 

det er relevant å involvere, i hvilken fase av forskningsprosessen det er nødvendig, og hvem som 

skal involveres når. 

 

Hvordan 
Det oppfordres til å rekruttere deltagere fra relevante interessegrupper som enten lønnede 

medforskere eller som medlemmer av forskerteamet. Dette kan fremme eierskap til 

forskningsprosjektet og dets resultater. Større forskningsprosjekter bør også involvere deltagere 

fra interessegruppene som medlemmer av ekspertpanel, brukerpanel eller ressursgrupper. En 

håndbok for brukerinvolvering med detaljer knyttet til gjennomføring vil bli utviklet i SHARE. 

 

Aktiviteter som kan omfatte brukerinvolvering 
Pasienter og interessegrupper kan involveres i alle faser av forskningsprosessen: 

Identifisere og prioritere: utpeke områder der det er behov for forskning; prioritere 

forskningstemaer og forskningsdeltakere. 

Planlegge og administrere: bidra i utvikling av forskningsprosjekter, finansieringssøknader og 

studieprotokoller; gi innspill til forskningsmetoder; identifisere og vurdere etiske 

problemstillinger; utforme informasjonsbrev og samtykkeskjemaer; delta i rekruttering av 

forskningsdeltakere. 

Utføre: bidra til forskningsoppgaver, f.eks. samle data; transkribere og kode data; dataanalyse og 

tolkning av resultater. 

Formidle: bidra til utvikling av formidlingsplaner; være medforfatter på artikler og 

konferansebidrag; bidra i undervisningsaktiviteter; rapportere prosjektresultater i relevante fora; 
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sikre at forskningsresultater er tilgjengelige for publikum. 

Implementere: bidra til at kunnskap gjøres om til praksis; tilrettelegge for endringer og 

forbedringer i helsetjenesten. 

Evaluere: bidra i utvikling av evalueringsprotokoller og forskningsevalueringer; evaluere 

implementering av forskningsfunn; evaluere rollen som medvirkende i forskningsprosessen. 

 

Alle SHARE prosjekter bør regelmessig evaluere, dokumentere og rapportere aktiviteter og 

resultater knyttet til brukerinvolvering, i samarbeid med partnere og medforskere. SHARE vil 

legge til rette for kunnskapsoverføring knyttet til brukerinvolvering mellom senterets prosjekter. 

 
Støtte til og oppfølging av strategien 

- SHARE har en brukerinvolveringsansvarlig i 20% stilling som videreutvikler og støtter 

opp om brukerinvolvering i SHARE sine forskningsprosjekter. Et rådgivende 

brukerinvolveringspanel vil bli opprettet for alle SHARE sine aktiviteter. 

- Veiledning, organisatoriske retningslinjer og opplæring for forskere innen 

brukerinvolvering skal utvikles. 

- Opplæring og støtte innen involvering vil bli tilbudt samarbeidspartnere og medforskere. 

- Nettverk for Pårørendeforskning i SHARE kan legge til rette for involvering i prosjekter 

som omhandler pårørendeforskning. 

- Et brukerinvolveringsbudsjett på 850.000 kroner per år for 2020-2022 er tilgjengelig for 

SHARE sine forskere. 

- Et årlig brukerinvolveringsseminar vil bli arrangert ved Universitetet i Stavanger i regi 

av SHARE. 

- Det vil bli gjennomført regelmessige oppfølgingsaktiviteter for å sikre strategiens 

relevans, samt årlige evalueringer for å vurdere resultater. 


