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FORORD

Organisatorisk brugerinddragelse er på dagsordenen mange steder i sund-
hedsvæsenet. For når man inddrager brugernes perspektiv i forhold til 
planlægning, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet, skaber man et 
mere brugercentreret sundhedsvæsen. Hos nogle organisationer er organi-
satorisk brugerinddragelse efterhånden blevet en fast del af arbejdet, mens 
det for andre er et nyt område. 

Men hvordan gør man helt praktisk, når man skal samarbejde med sund-
hedsvæsenets brugere – patienterne og de pårørende? Det efterspørger 
mange organisationer viden om. Derfor har ViBIS udarbejdet denne publi-
kation, der både er en introduktion og en trin-for-trin guide til organisato-
risk brugerinddragelse. Publikationen er udarbejdet på baggrund af udvalgt 
litteratur, evalueringer samt praksiserfaringer. Litteraturen fremgår af litte-
raturlisten.

Publikationen er inddelt i de to dele, som kan læses uafhængigt af hinan-
den. Du kan derfor gå direkte til del 2, hvis du udelukkende er interesseret 
i, hvordan du konkret kan arbejde med brugerrepræsentation i praksis. 

Del 1:
Introduktion til organisatorisk brugerinddragelse. 

Del 2:
Guide til brugerrepræsentation i praksis.
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DEL 1

Introduktion til organisatorisk 
brugerinddragelse
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Borgere, patienter og pårørende bør ikke bare inddrages i sundheds
væsenets udvikling – de skal inddrages. I løbet af de seneste år er dette 
synspunkt for alvor kommet på dagsordenen på alle niveauer i sundheds
væsenet. For der er en stigende opfattelse af, at organisatorisk inddragelse 
gør en forskel.

Den grundlæggende tanke i organisatorisk brugerinddragelse er, at når 
der skal planlægges, udvikles, evalueres, uddannes og forskes i sundheds-
væsenet, så skal brugerne af sundhedsvæsenet – altså patienterne og de 
pårørende – inddrages i arbejdet. Det kan betragtes som en demokratisk ret 
for borgerne at blive inddraget og få indflydelse, da det er deres sundheds-
væsen. Men det vigtigste argument for at inddrage brugerne er, at de har  
en helt særlig viden om sundhedsvæsenet, og denne viden er afgørende i 
forhold til at skabe den bedst mulige kvalitet i sundhedsvæsenet. 

For det er brugere, der oplever mødet med sundhedsvæsenet, og det er dem, 
der lever en hverdag med sygdom. Derfor har de viden, erfaringer og et 
per spektiv, som de ansatte i sundhedsvæsenet ikke kender til. Foruden at 
samarbejde med brugere, der har personlige erfaringer, kan personer med 
et mere generelt kendskab til brugerperspektivet også bidrage til kvaliteten. 
Det kan for eksempel være personer fra en patient forening eller patientråd-
givning, som har opbygget stor viden om en patientgruppes behov og ønsker, 
ligesom brugerperspek tivet kan afdækkes via undersøgelser og litteratur. 

Når brugerperspektivet inddrages bliver de centrale problemstillinger 
belyst fra flere vinkler, og muligheden for at skabe bedre og mere bruger-
centrerede løsninger, der imødekommer brugernes behov og præferencer, 
forbedres. Brugernes unikke perspektiv kan skabe læring, pege på forbed-
ringspotentialer og kvalificere udviklingsprocesser.

I denne publikation ser vi nærmere på organisatorisk brugerinddragelse,  
og hvordan man i praksis kan bringe brugerperspektivet i spil på en rele-
vant og konstruktivt måde. Mens del 1 er en introduktion til organisa- 
torisk brugerinddragelse, er del 2 en guide med fokus på det praktiske.  
Den beskriver blandt andet, hvordan samarbejdet med brugerrepræsen-
tanter kan planlægges på en måde, så patienter og pårørendes oplevelser, 
viden og præferencer bliver en del af arbejdet med at udvikle og forbedre 
sundhedsvæsenet. 

BEGREBSAFKLARING
Med betegnelsen ‘bruger’ menes der brugere af sundhedsvæsenet. Det 
kan være borgere i en kommunal sammenhæng eller patienter på et 
hospital. Pårørende regnes også med som brugere af sundhedsvæsenet.

Med betegnelsen ‘organisation’ menes der institutioner og organisa-
tioner i sundhedsvæsenet. Det kan være en afdeling på et hospital, et 
sundhedscenter eller et plejehjem i en kommune.
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Hvad er organisatorisk brugerinddragelse?

Organisatorisk brugerinddragelse handler om, at patienter og pårørende 
bidrager med deres viden og perspektiver i udviklingen af sundhedsvæse-
net. Det er ikke i forhold til deres eget individuelle forløb, men til gavn for 
nutidige og fremtidige brugere af sundhedsvæsenet. Organisatorisk bruger-
inddragelse kan ske på flere niveauer: Nationalt, regionalt og lokalt – for 
eksempel på hospitaler og i kommuner – og inden for flere områder, såsom 
politik- og strategiudformning, planlægning, kvalitetsudvikling, uddan-
nelse og forskning.

Hvis man bruger ressourcer på at inddrage, er det vigtigt, at man ved, hvad 
man vil bruge det til. Det er også vigtigt, at man anvender de input, man 
får. Ellers kan processen i værste fald være alles spild af tid. 

Der er udviklet en simpel model, som kan understøtte arbejdet med organi-
satorisk brugerinddragelse. Modellen illustrerer tre kriterier for organisato-
risk brugerinddragelse, som organisationen skal sikre er på plads: Rammer, 
proces og anvendelse. Ideelt set skal alle tre kriterier være opfyldt, før man 
kan tale om organisatorisk inddragelse. I virkelighedens verden vil de dog 
ikke altid kunne stå lige stærkt. Dette afhænger dels af karakteren af den 
givne proces og dels af organisationens modenhed i forhold til brugerind-
dragelse. 

Modellen er vist i figur 1 og grundigt beskrevet i appendix. Den organisa-
toriske brugerinddragelse bliver yderligere styrket ved at arbejde ud fra en 
systematisk tilgang, både i organisationen som helhed og i den enkelte  
proces.

Figur 1. Kriterier for organisatorisk brugerinddragelse. 

RAMMER
Organisationen sikrer forudsætningerne for  

systematisk inddragelse af brugernes perspektiv

PROCES
Organisationen sikrer 

indhentning af brugernes 
perspektiv med relevante 

metoder og gennem en 
transparent proces

ANVENDELSE
Organisationen sikrer, at 

konkrete indsatser  
og resultater afspejler 
brugernes perspektiv



8

Hvad kan brugernes perspektiv bidrage med? 

For at skabe de bedste løsninger til en udvikling af sundhedsvæsenet, er det 
nødvendigt at inddrage alle de relevante perspektiver og behandle dem som 
ligeværdige i det omfang, det er muligt. Det gælder de organisatoriske og 
faglige såvel som brugernes, der alle er ekspertperspektiver. 

Figur 2 illustrerer dette ud fra en kategorisering af forskellige perspektiver.  
De organisatoriske rammer og strukturer har betydning for, hvad der kan 
lade sig gøre i praksis. Fagpersoner kan byde ind med ekspertviden på 
mange områder – for eksempel evidens for behandling. 

Brugerperspektivet bidrager med et indblik i patienter og pårørendes præ-
ferencer og får øje på andre ting end fagpersoner. Det er her, hvor der 
blandt andet findes erfaringer fra mødet med sundhedsvæsenet og kend-
skab til præferencer og hverdagsliv.

Figur 2. Kategorisering af perspektiver i sundhedsvæsenet.
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Der er i princippet ingen grænser for, hvilke opgaver brugerne kan indgå i. 
Brugerrepræsentanterne kan for eksempel kvalificere udviklingsarbejdet og 
allerede fra starten medvirke til at målrette arbejdet, så der tages højde for 
patienter og pårørendes behov og præferencer. 

Når opgaven er at forbedre patientsikkerheden eller udarbejde vejledninger, 
forløbsbeskrivelser, kvalitetsstandarder, politikker og lignende, kan inddra-
gelse af brugerperspektivet påvirke arbejdet i en mere brugercentreret ret-
ning – for eksempel ved at patienter og pårørende, der har været gennem et 
behandlingsforløb, svarer på, hvad der fungerede godt, og hvor der er plads 
til forbedring. 

I sådanne tilfælde er brugerne de bedste til at vurdere, hvordan de gerne 
vil indgå i en afdelings stuegang. De kan fortælle, hvilken information 
de manglede, da de lå i hospitalssengen, og de kan oplyse om, hvordan 
afdelingen bedst kommunikerer med dem. De kan også vurdere skriftligt 
materiale fra sundhedsvæsenet, da det er dem, der skal forstå og bruge det. 
Deres viden kan kort sagt anvendes i arbejdet mod mere brugercentrerede 
løsninger.
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Forskellige grader af inddragelse og indflydelse

Brugerne kan opnå forskellige grader af indflydelse gennem organisatorisk 
brugerinddragelse. Det er blandt andet typen af inddragelse samt opgaven 
og områdets karakter, der afgør dette. Derfor er det vigtigt at lave en for-
ventningsafstemning allerede i starten af processen. Organisationen skal 
afklare, hvilken grad af indflydelse brugerne vil få i forhold til en konkret 
opgave. Hvis man arbejder med at give brugerne mere indflydelse, skal man 
som organisation være indstillet på, at der vil være andre, der skal afgive 
magt og indflydelse.

Graden af brugerinddragelse og indflydelse kan illustreres (figur 3) som en 
inddragelsestrappe. Trinene udgør grader af inddragelse med stigende grad 
af indflydelse. Modellen kan bruges som inspiration til at definere, hvilken 
grad af brugerinddragelse organisationen ønsker, og hvad man forventer at 
opnå med inddragelsen. 

De øverste trin er ikke et mål eller et ideal for alle situationer. Det er målet 
for den enkelte inddragelsesproces, der har betydning for, hvilken place-
ring, der giver mening. Målet har derfor også betydning for, hvilke meto-
der, der vil være relevante at bruge. 

Figur 3. Grader af inddragelse og indflydelse.  
(Inddragelsestrappe inspireret af Arnstein, 1969) 
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Flere former for viden om brugerperspektivet

Brugerperspektivet kan indhentes og inddrages på forskellige vis, og dette 
inddeles ofte i to kategorier:

Indhentning af viden om brugerperspektiver: Brugerperspektiver 
afdækkes og indhentes, for eksempel gennem undersøgelser eller  
litteraturstudier – og anvendes i udviklingen af sundhedsvæsenet.

Inddragelse af patient- og pårørenderepræsentanter (brugerrepræ- 
sentation): Brugere bidrager med repræsentativ viden eller egne  
erfaringer, der anvendes i udviklingen af sundhedsvæsenet. 

1
2

Figur 4. Flere former for viden om brugerperspektivet.

Empiriske undersøgelser af brugerperspektiver

(Kvantitative undersøgelser, LUP, PRO-data med videre  
samt kvalitative undersøgelser, dialogmøder med videre.)

Formål:
Repræsentativ viden, der bygger på viden om mange brugere og/eller  
nuanceret viden om et mindre antal brugere afhængig af metodevalg.

Repræsentation med udgangspunkt  
i det brede brugerperspektiv

(Repræsentanter fra patientforeninger, forskere og  
bredt sammensatte grupper af brugere med videre.)

Formål:
Nye perspektiver og vinkler, der bygger på viden om flere/mange brugere.

Repræsentation med udgangspunkt i egne erfaringer

(Patienter, pårørende, patientambassadører med videre  
med erfaringer fra kontakt med sundhedsvæsenet.)

Formål:
Perspektiver og vinkler, der bygger på egne erfaringer,  

oplevelser, holdninger og fortællinger.
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Hvorvidt brugerrepræsentation og/eller indhentning af viden via under-
søgelser eller litteraturstudier er den mest hensigtsmæssige måde at ind-
drage brugerperspektivet på, afhænger af konteksten. 

For at få et fuldstændigt billede af mulige brugerperspektiver på et givent 
emne, vil alle metoder skulle i brug. Hvis man eksempelvis alene baserer 
inddragelsen på en enkelt patients egne erfaringer, kan man blive præsen-
teret for nye vinkler og idéer, men man risikerer også at overse relevante 
perspektiver, fordi inddragelsen ikke er repræsentativ. 

I praksis vil man derfor ofte være nødt til at prioritere. Det vil altid være 
relevant at overveje hvilke perspektiver, der bliver udeladt, når noget bliver 
fravalgt. Hvilke(n) form(er) for viden, der er mest relevant, vil blandt andet 
afhænge af formålet, den konkrete opgave samt hvilke brugere, der er tale 
om. 

Læs mere om dette i afsnittene Indhentning af viden om brugerperspek-
tiver og Hvem skal inddrages. De forskellige former for viden om bruger-
perspektivet er illustreret i figur 4.
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Indhentning af viden om brugerperspektiver

Brugerperspektivet kan indhentes og inddrages på forskellige måder.  
Her har konteksten betydning for, hvilke(n) der er de(n) mest hensigts-
mæssige. Mens publikationens del 2 udgør en trin-for-trin guide til bruger-
repræsentation i praksis, giver dette afsnit en kort introduktion til andre 
metoder, hvorpå man kan indhente brugernes viden og perspektiver.  
Her kan forskellige former for empiriske undersøgelser give viden om både 
større og mindre grupper. 

Det er blandt andet relevant, når man har brug for kvantitativ viden om 
en gruppe. Det kan også være tilfældet, når det handler om brugergrupper, 
der ikke har lige nemt ved at blive repræsenteret gennem brugerrepræsen-
tation. Det kan for eksempel være særligt sårbare, socialt udsatte og akut 
syge. 

Der findes både kvantitative og kvalitative metoder til at indhente og 
afdække brugerperspektivet. De to metoder kan bruges på forskellig vis. 
Kvantitativ metode bruges ofte – men ikke nødvendigvis – til at sige noget 
generelt, der baserer sig på input fra en større gruppe mennesker, for 
eksempel via spørgeskemaundersøgelser. Kvalitativ metode bruges derimod 
ofte til at få et mere dybdegående og nuanceret indblik i et bestemt område 
hos en mindre gruppe mennesker. Det kan for eksempel være gennem 
interview. Man kan ofte med fordel kombinere kvalitative og kvantitative 
metoder. 

En gennemgang af de to metodiske tilgange, herunder inspiration til valg, 
findes i den gratis online bog: Spørg brugerne – En guide til kvalitative og 
kvantitative brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet (Enhed for Evalue-
ring og brugerinddragelse, 2011). 
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Nedenstående er eksempler på kvantitative og kvalitative metoder, der kan 
benyttes til at indhente viden om brugerperspektivet:

De to typer af organisatorisk brugerinddragelse – brugerrepræsentation og 
indhentning af viden om brugerperspektiver – kan supplere hinanden. 

Det vil derfor ofte være relevant at kombinere brugerrepræsentation med 
metoder som ovenstående. På www.patientinddragelsesguiden.dk og  
www.vibis.dk kan du læse, hvordan flere af metoderne kan gennemføres 
i praksis. Det er også muligt at indhente viden om brugerperspektivet i 
forskningslitteraturen.

Eksempler på  
metoder til afdækning  
af brugerperspektiver

Spørgeskema
undersøgelse

Litteratur 
afdækning

Interview

Dialogmøde/ 
feedbackmøde

FokusgruppeObservation

Skyggemetoden

Lederrunde

Workshop

http://www.patientinddragelsesguiden.dk
http://www.vibis.dk
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DEL 2

Guide til brugerrepræsentation  
i praksis
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Sundhedsvæsenets samarbejde med brugerrepræsentanter bliver mere og 
mere udbredt. Grænserne for, hvornår det findes relevant og givtigt at ind-
drage brugerrepræsentanter, bliver hele tiden udvidet. Det samme gør sig 
gældende i forhold til, hvor meget indflydelse brugerrepræsentanterne får.

De følgende sider er tænkt som en guide, der kan hjælpe med de overvejel-
ser, der skal gøres og de beslutninger, der skal træffes, når man samarbej-
der med brugerrepræsentanter i praksis. 

Guiden giver gode råd og idéer til arbejdet, men det vigtigste er dog at kaste 
sig ud i det. Man skal ikke være bange for at træde forkert. Alt behøver ikke 
at være perfekt, for man lærer undervejs og bliver løbende klogere og kan 
justere arbejdet derefter. 

Guiden er inddelt i afsnit, der trin for trin beskriver, hvordan man kan  
etablere og understøtte et samarbejde med brugerrepræsentanter. Figur 5 
på næste side giver et overblik over de trin, som indgår i processen.
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A.  Hvorfor inddrage brugerrepræsen-
tanter?

• Hvad er formålet? 
• Hvilken form for samarbejde? 

B.  Hvem skal inddrages?
• Hvem er de rette brugere til opgaven?
• Hvad er brugernes mandat og rolle?
• Hvordan sikres repræsentativitet og 

legitimitet?

C.  Rekruttering
• Hvornår er udpegning relevant?
• Hvornår er åben rekruttering relevant? 
• Hvilke brugere udvælges og hvordan? 

D.  Rammer og vilkår
• Er organisationen klar til samarbejde? 
• Er der ledelsesopbakning?
• Hvordan er brugernes vilkår og 

rammer?
• Hvor lang tid skal samarbejdet vare?
• Skal brugerne kompenseres 

økonomisk?

E.  Opstart og samarbejde
• Hvordan skabes en god opstart og 

forventningsafstemning?

• Hvordan kan brugerne forberedes?
• Hvordan kan brugerne understøttes i 

arbejdet?
• Hvordan kan medarbejdere og 

mødeledere understøttes i arbejdet?

F.  Når samarbejdet er i gang
• Bør der være en kontaktperson?
• Hvad er vigtigt i forhold til 

mødeforberedelse, dagsorden og 
materiale?

• Hvad er vigtigt i forhold til 
mødeledelse og facilitering?

• Er der opmærksomhed på løbende 
justering og opsamling?

• Hvordan sikres anerkendelse og 
feedback?

G.  Anvendelse, implementering  
og evaluering

• Er det reel brugerinddragelse? 
• Hvordan er brugerperspektivet 

anvendt?
• Hvordan er brugerperspektivet 

implementeret?
• Hvordan er brugerrepræsen- 

tationen evaluereret?

Figur 5. Trin i brugerrepræsentation
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A. Hvorfor inddrage brugerrepræsentanter?

Der er mange forhold, som bør overvejes, inden man igangsætter et sam-
arbejde med brugerrepræsentanter. For hvad er formålet med at inddrage 
brugerne? Hvad er det for en opgave, de skal inddrages i? Og hvilken form 
for samarbejde er bedst egnet? De forskellige overvejelser, du bør gøre dig, 
kan du læse om i dette afsnit.

Hvad er formålet?

Overvejelser om at inddrage brugerrepræsentanter i organisationens 
arbejde bunder som regel i et ønske om at få brugernes perspektiv på en 
eller flere problemstillinger. Det kan – som tidligere nævnt – ses som en 
demokratisk ret, at dem der bruger en offentlig ydelse også skal have  
medbestemmelse, når det gælder beslutningerne, der træffes. Men det 
væsentligste argument for at inddrage brugerrepræsentanter er, at bru  
gerne har en anden viden om sundhedsvæsenet end de ansatte. 

Det er en viden, som bliver tilgængelig via aktiv inddragelse af brugernes 
perspektiv. Et etableret samarbejde og en løbende dialog med brugerrepræ-
sentanter giver flere vinkler på og nye inputs til opgaven. Dette får man 
samtidig med, at de ansatte, der deltager i samarbejdet, får en unik mulig-
hed for at få nye perspektiver med i deres arbejde.

Hvilken form for samarbejde?

Formålet med brugerinddragelsen samt selve opgaven er styrende for, 
hvilken form for samarbejde man skal vælge. Samarbejdet med brugerre-
præsentanter kan indrettes på flere måder – det kan være af kortere eller 
længere varighed, ligesom det kan være i mere eller mindre permanente 
fora. Graden af tværfagligt samarbejde med organisationens medarbejdere 
og brugerrepræsentanternes mandat kan ligeledes variere. 

På næste side er fire typer fora skitseret som eksempler. I praksis kan der 
være gråzoner mellem disse, ligesom den samme brugerrepræsentant kan 
indgå i forskellige former for fora i samme organisation og i forskellige ind-
dragelsesprocesser. Det er meget forskelligt, hvad de forskellige fora kaldes 
i forskellige organisationer. Men for eksempel benyttes betegnelsen bruger-
råd ofte om alle typer af fora. 
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Brugerpanel i forhold til ad hoc-opgaver
Et brugerpanel består typisk udelukkende af brugere med 
en eller flere medarbejdere tilknyttet til at facilitere og 
kommunikere mellem panel og organisation. Et bruger-
panel kan eksempelvis bestå af nuværende og/eller forhen-
værende patienter eller pårørende, der mødes et fast antal 
gange om året, såsom et ungepanel på en børn/ungeafde-
ling. Brugerpaneler kan blive bedt om at forholde sig til 
større eller mindre opgaver – både i form af at komme med 
løsningsforslag til konkrete opgaver eller at komme med 
input til informationsmateriale. Brugere kan også inviteres 
til at bidrage en enkelt gang – for eksempel i en innova-
tionsworkshop – når der er nye tiltag, der skal udvikles.

Fast råd af brugere
Et brugerråd kan i denne forbindelse være et rådgivende 
forum inden for et givent område. Det består udelukkende 
eller overvejende af brugere, som det for eksempel er til-
fældet med seniorrådene eller handicaprådene i kommu-
nerne. Brugerrådet mødes i en del tilfælde med ledelser 
eller politikere for at drøfte problemstillinger. Der vil ofte 
være enkelte ansatte, der faciliterer brugerrådet og sørger 
for kommunikation til og fra organisationen. 

Tværfagligt samarbejdsforum i forhold til en afgrænset 
opgave
Brugerrepræsentanter i en tværfaglig baggrunds- eller 
referencegruppe vil typisk være inddraget til at løse en 
særlig afgrænset opgave. Det kan eksempelvis være udvik-
ling af et (nyt) patientforløb, hvor det kan være værdifuldt 
at indhente brugernes perspektiv, oplevelser, ønsker og 
behov. Det kan også gøres ved at invitere en gruppe bru-
gere og ansatte med til en workshop, hvor der er tid og rum 
til at generere idéer. 

Fast tværfagligt samarbejdsforum
Denne form er egnet, hvis man ønsker at give brugerne 
indflydelse på organisationens arbejde over længere tid. 
Her er sædvanligvis flere professionelle medlemmer af 
rådet end brugerrepræsentanter. Brugerne vil ofte have 
samme mandat som de ansatte medlemmer af gruppen, 
men dette kan variere. At udpege brugerrepræsentanter 
som en del af faste råd, nævn eller mødefora er en anden 
og ofte lidt mere forpligtende måde at samarbejde med 
brugerne på.

wxw
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B. Hvem skal inddrages?

Når der er truffet beslutning om, hvilken form for samarbejde det skal 
være, er næste skridt at finde ud af, hvilke brugere, der skal deltage. Det 
afhænger blandt andet af, hvilken opgave, der skal løses, og hvilken rolle 
brugerrepræ sentanterne skal have.

Hvem er de rette brugere til opgaven?

Der findes ikke en patient eller pårørende, som i alle situationer kan repræ-
sentere den viden, der er behov for. 

Brugerrepræsentanter kan være personer med:

• Erfaringer fra et specifikt sygdomsforløb. (Patienter)
• Erfaringer fra hverdagen med en syg pårørende. (Pårørende)
• Generelt kendskab til patientforhold, patientperspektivet, varetagelse 

af patientinteresser eller særligt kendskab til en gruppe af patienter. 
(Ansatte i patientforeninger, forskere, patientrådgivere eller personer, 
der på anden vis har opnået en særlig indsigt i brugerperspektivet)

Opgaven og formålet med inddragelsen bestemmer, hvem der vil være rele-
vant at inddrage i den givne sammenhæng. I nogle situationer vil der være 
behov for brugere, som selv har aktuelle erfaringer fra mødet med sund-
hedsvæsenet eller har viden om, hvordan det føles at leve med en sygdom 
tæt inde på livet. I andre situationer vil det være relevant med repræsentan-
ter, der kan bidrage med patient- eller pårørendeperspektiver mere generelt 
– uden nødvendigvis at tage udgangspunkt i egne erfaringer. 

Hvis en hospitalsafdeling for eksempel ønsker at nedsætte et brugerpanel 
med det formål at få direkte respons på afdelingens praksis, vil det være 
relevant at have repræsentanter med, der selv er – eller har været – patien-
ter eller pårørende på afdelingen. I arbejdet med at udvikle nationale, kli-
niske retningslinjer kan det derimod være afgørende, at brugerrepræsen-
tanten evner at repræsentere en større gruppe af patienter og bidrage med 
input på et mere generelt plan. Her vil egne erfaringer med problemstillin-
gen muligvis være mindre afgørende. 

Hvis man inddrager flere brugere i forhold til løsningen af en opgave, kan 
man ofte med fordel overveje både at inddrage repræsentanter med egne 
erfaringer og repræsentanter med kendskab til det brede og mere generelle 
brugerperspektiv. 

Figur 6 på side 20 viser forskellige brugerrepræsentanters forskellige for-
mer for viden. Det er dog ikke nødvendigvis sådan, at repræsentanten er 
enten/eller. Nogle repræsentanter kan både have egne erfaringer og generel 
viden om brugerperspektivet. For eksempel kan en patient med egne erfa-
ringer samtidig have mange års erfaring som repræsentant i et brugerråd, 
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Patienter og pårørende med egne erfaringer kan:

Bidrage med egne oplevelser og 
erfaringer for eksempel i form 
af:

• fortællinger
• feedback
• dialog

Bidrage til arbejdet i for  
eksempel:

• brugerpaneler
• brugerråd
• innovationsworkshops
• tværfaglige samarbejdsfora 

arbejdsgrupper
• undervisning
• forskningsprojekterBidrage med egne præferen-

cer, vurderinger med videre for 
eksempel i form af:

• holdninger
• følelser
• behov

Personer med generel viden om brugerperspektivet kan:

Bidrage med viden om mange 
brugeres erfaringer, under-
søgelser og evidens fra eksem-
pelvis: 

• forskning
• litteratur
• undersøgelser
• kontakt til brugere  

i rådgivninger
• medlemsmøder

Bidrage med holdninger, vurde-
ringer og input fra eksempelvis 
grupper af brugere eller patient-
foreninger fra eksempelvis:

• undersøgelser
• høringer
• dialog i foreninger

Bidrage til arbejdet i for  
eksempel:

• nationale og regionale 
arbejdsgrupper til udvik-
ling af retningslinjer

• råd til prioritering
• diverse udvalg, nævn og 

undersøgelser.

Figur 6. Brugerrepræsentanters forskellige former for viden. 
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og vedkommende kan dermed have fået indsigt i andre patienters erfarin-
ger, interessevaretagelse og så videre. En forsker er måske selv pårørende 
til en patient med den sygdom, der aktuelt skal arbejdes med, og kan der-
med også inddrage egne erfaringer. Andre erfaringer, som eksempelvis 
sprogkundskaber, særligt arbejde og erhvervserfaring kan også have betyd-
ning for, om man er en relevant repræsentant i forhold til en given opgave. 

Hvad er brugernes mandat og rolle?

Før man kan beslutte, hvilke brugerrepræsentanter man har brug for, er det 
vigtigt at afklare opgavens karakter, hvad repræsentanterne skal bidrage 
med, og hvilken rolle og mandat man ønsker, de skal have. Med udgangs-
punkt i de overvejelser kan man med fordel opstille nogle kriterier, som 
rekrutteringen kan følge. Nedenfor findes eksempler på kriterier, man kan 
lade sig inspirere af – afhængig af hvilken opgave, der er tale om:

• Relevant erfaring med det pågældende kliniske område og de problem-
stillinger, som er betydningsfulde for mennesker med den pågældende 
tilstand.

• Vilje og evne til at afspejle erfaringer fra en bred gruppe af mennesker 
med den pågældende tilstand – eksempelvis gennem erfaring fra  
patientorganisationer, selvhjælpsgrupper eller lignende.

• Personlige erfaringer med sygdom.
• Intet særligt forhåndskendskab til sundhedsvæsenet.
• Kompetencer i forhold til at forstå medicinsk og organisatorisk sprog-

brug og terminologi.
• Tid og vilje til at deltage i møder, læse mødemateriale og kommentere 

udkast til dokumenter.
• Kompetencer i kommunikation og samarbejde.
• Evne til at overholde fortrolighed, når det er relevant.

Repræsentantens evne til at formidle andre patienters eller pårørendes 
synspunkter har også betydning for, hvor godt repræsentationen varetages. 
Holdninger og erfaringer hos sundhedsvæsenets brugere varierer. Person-
lige forudsætninger som alder, kulturel baggrund, social klasse, kognitive 
og relationelle kompetencer har betydning for den måde, brugerrepræsen-
tanten kan gøre sig gældende i et samarbejde med fagpersoner og admini-
stratorer. Nogle faktorer – for eksempel køn – kan spille en rolle i forhold 
til, hvilke brugere man kan repræsentere. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle brugere, der 
ønsker eller har mulighed for at indgå i arbejdet som brugerrepræsentant 
på samme vilkår som andre. For eksempel vil nogle socialt udsatte, meget 
svækkede og akut syge ikke altid være i stand til at deltage i visse inddra-
gelsesprocesser. 
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Det samme gælder nogle grupper med fysiske, psykiske eller sociale 
begrænsninger. Det betyder dog ikke, at førnævnte grupper ikke kan eller 
vil deltage som brugerrepræsentanter. Det kræver blot en særlig opmærk-
somhed på, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre for disse 
brugere, og at organisationen på en respektfuld måde forholder sig til 
omstændighederne og skaber rammerne for, at brugerrepræsentanterne 
reelt kan indgå i arbejdet. 

Det vil ofte være perspektiver fra førnævnte grupper, man kender mindst 
til. Når man laver organisatorisk brugerinddragelse, bør man derfor altid 
overveje, hvordan man bedst indhenter de perspektiver, man ikke kender 
i forvejen. I nogle tilfælde kan man få en indsigt gennem litteraturen og 
undersøgelser fra lignende steder. En anden mulighed er at indhente viden 
gennem nogle af de andre metoder, der er beskrevet tidligere.

Hvordan sikres repræsentativitet og legitimitet?

Brugerrepræsentanter har, ligesom alle andre mennesker, individuelle 
interesser og præferencer, som vil kunne påvirke et samarbejde. Det gæl-
der, uanset om de er bevidste om det eller ej. I den forbindelse kan det  
være vigtigt, at repræsentanterne er afklarede i forhold til egne oplevelser  
– gode som dårlige – fra en tidligere eller nuværende kontakt med sund-
hedsvæsenet. Medmindre det netop er den type erfaringer og nærhed,  
der i praksis er vigtigt i den givne situation. 

En brugerrepræsentant, såvel som en sundhedsprofessionel, der skal indgå 
i et konstruktivt samarbejde, skal ofte kunne se ud over sin egen situation, 
se ting fra flere sider og forholde sig kritisk og neutralt til egne og andres 
synspunkter for at tilstræbe repræsentation og legitimitet i samarbejdet.

Nogle opgaver kræver, at brugerrepræsentanten besidder et vist niveau af 
health literacy (sundhedskompetencer). I dette ligger blandt andet evnen til 
at tilegne sig og anvende sundhedsrelateret information, et vist kendskab 
til og forståelse for sundhedsvæsenets organisation, rammer, kulturer med 
videre eller andre særlige forudsætninger (eksempelvis sprogkundskaber).  
I andre sammenhænge er det lige modsat. Her kan det være afgørende 
for de input, der er behov for, at brugerrepræsentanten intet forudgående 
kendskab har til sundhedsvæsenet, en særlig sygdom eller lignende. 

Hvis man ønsker repræsentanter, der har gode sundhedskompetencer – 
såsom patienter med en professionel baggrund fra sundhedsvæsenet – skal 
man være opmærksom på, at deres kendskab til sundhedsvæsenet kan 
gøre dem blinde i forhold til, hvordan patienter uden en sundhedsfaglig 
baggrund oplever de samme ting. Om det er en fordel eller ulempe med 
denne ekstra kasket, vil derfor afhænge af den konkrete opgave. Under alle 
omstændigheder skal repræsentanten være særligt opmærksom på, at der 
kan være områder, hvor der kan opstå en konflikt mellem de to kasketter.
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I nogle sammenhænge kan det være af betydning for løsning af opgaven, 
om brugerrepræsentanten har tilknytning til medicinalindustrien eller 
andre særlige interessenter. Det kan de for eksempel have, hvis de er udpe-
get gennem en organisation, der samarbejder med sådanne virksomheder 
eller organisationer. Derfor anbefaler nogle organisationer, at der bliver 
skabt en transparens i samarbejdet, ved at repræsentanter afgiver en skrift-
lig erklæring om deres potentielle interessekonflikter, såfremt arbejdet 
kræver en særlig form for uafhængighed af andre interesser (habilitet).

C. Rekruttering 

Grundlæggende findes der to måder at rekruttere brugerrepræsentanter på. 
Den ene er at udpege repræsentanter, og den anden er åben rekruttering 
ved eksempelvis annoncering. Der er fordele og ulemper ved begge frem-
gangsmåder. Måden man vælger afhænger af opgaven og formålet med 
inddragelsen. Det er ofte nødvendigt at være kreativ og benytte de veje, der 
er mulige. Uanset, hvordan man rekrutterer, skal man være opmærksom 
på, hvem der ikke bliver repræsenteret, og at deres perspektiv derfor skal 
indhentes på anden vis. Som det også tidligere er beskrevet, er der nemlig 
ingen, som kan repræsentere alles perspektiver og interesser.

Hvornår er udpegning relevant?

Repræsentanter kan udpeges gennem en patientforening eller andre lig-
nende organisationer. Fordelen ved at udpege en herfra er, at man ofte får 
en repræsentant, der har en mere generel viden om de udfordringer og 
præferencer, patienter og pårørende på området har. Desuden har de et 
bagland, som kan tilbyde repræsentanterne inputs og sparring, og de har 
muligvis allerede erfaring med denne form for samarbejde. Organisationen, 
der skal bruge brugerrepræsentanterne, bevarer desuden troværdigheden, 
i ved at de ikke selv har valgt, hvem de skal samarbejde med og derfor ikke 
kun samarbejder med de “lette” og “tilfredse” patienter. Ulempen ved at 
udpege gennem patientforeninger eller organisationer kan nogle gange 
være, at repræsentanten ikke altid selv har aktuelle erfaringer.
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En organisation kan også selv udpege repræsentanter ved for eksempel at 
bede personalet på en relevant afdeling om at finde patienter og pårørende, 
der kan deltage. Fordelen er, at det kan virke meget motiverende at blive 
spurgt direkte. Derudover får man nogle brugere, som forventeligt kan 
bidrage relevant til opgaven. Ulempen kan være en tendens til at pege på 
dem, der “ligner personalet mest” og de “ikke-besværlige”. 

Hvornår er åben rekruttering relevant?

Organisationen, der skal bruge brugerrepræsentanter, kan også selv rekrut-
tere repræsentanter ved på den ene eller anden måde at efterspørge bru-
gernes hjælp. Igen er det den konkrete kontekst, der afgør, hvad der er den 
bedste rekrutteringsmetode. Går opgaven for eksempel ud på, at der skal 
indrettes et venteværelse, giver det mening at spørge de brugere, der befin-
der sig der. Her kan annonceringen blandt andet være i form af opslag, der 
hænges op i venteværelset eller skriftligt materiale, som deles ud til bru-
gerne. Denne metode kan være nem, hurtig og billig. Ulempen kan være, 
at man får et for snævert og skævt udvalg af repræsentanter – og dermed 
opstår der en risiko for, at man går glip af væsentlig information. 

Rekrutteringen kan også foregå mere åbent gennem offentlig annonce-
ring og sociale netværk. Her vil udvalget af mulige kandidater som regel 
være bredere, og man kan foretage en grundig udvælgelse, blandt andet 
med tanke på brugernes repræsentativitet. Denne rekrutteringsform vil 
ofte kræve flere ressourcer i form af tid og penge. Her skal man også være 
opmærksom på, at der er risiko for at vælge dem, som man er mest enig med. 

Hvilke brugere udvælges og hvordan?

Det vil ofte være en fordel at sammensætte gruppen af brugerrepræsentan-
ter således, at forskellige interesser, erfaringer og perspektiver er repræsen-
teret. Det skaber større repræsentativitet og legitimitet. 

Det anbefales, at der altid er mindst to brugerrepræsentanter med til løs-
ningen af en given opgave. Det giver et bredere og dybere erfaringsgrund-
lag, og det støtter repræsentanternes stemme i deres arbejde, så de ikke er 
alene om at repræsentere brugerperspektivet. Det kan nemlig være udfor-
drende for en patient eller pårørende at deltage i et forum, hvor alle andre 
er fagpersoner. At skaffe sig ørenlyd i en kreds af faglige eksperter, der ofte 
kender hinanden i forvejen og har et fælles sprog, som ikke altid er lige  
tilgængeligt for udenforstående, kan desuden være særdeles vanskeligt. 

Man kan vælge at nedsætte et ansættelsesudvalg til at udvælge de rette 
brugerrepræsentanter. I det tilfælde bør man overveje, om det er muligt og 
relevant også at have en brugerrepræsentant med i ansættelsesudvalget. 
Det vil være med til at sikre troværdigheden i udvælgelsen. Man kan også 
vælge at afholde en samtale med brugerrepræsentanten inden selve ansæt-
telsessamtalen for at afstemme forventninger.
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D. Rammer og vilkår 
Er organisationen klar til samarbejde?

Hvis man ikke har gjort det før, kan det være en stor forandring at begynde 
at inddrage systematisk. Nogen taler ligefrem om et paradigmeskift. Det 
kan betyde, at organisationen skal arbejde med kultur, viden og holdninger 
over en længere periode og ofte på flere fronter samtidig. 

Derfor er det nødvendigt, at organisationen skaber de rigtige rammer, der 
kan sikre reel inddragelse. I den forbindelse er det vigtigt, at opgaver er 
tydeligt placeret, og at der er afsat tid og ressourcer til de nødvendige pro-
cesser. Ligegyldigt hvor og hvordan brugerinddragelsen skal foregå, stiller 
det krav til ledelse af processen. 

Er der ledelsesopbakning?

En stærk ledelsesforankring og -opbakning er afgørende for, at systema-
tisk, organisatorisk brugerinddragelse kan blive iværksat og føre til for-
bedringer. Det er således en ledelsesopgave at sikre rammer og vilkår, der 
understøtter samarbejdet med brugerrepræsentanterne.

Det er blandt andet en ledelsesopgave at: 

• Gøre det klart, at organisationen ønsker at arbejde med organisatorisk 
brugerinddragelse.

• Skabe de nødvendige fysiske og økonomiske rammer for arbejdet. 
• Anerkende det som en arbejdsopgave for de nøglepersoner, der skal 

drive processen.

Det sender et klart signal om engagement og prioritering til både medar-
bejdere og brugerrepræsentanter, når ledelsen er tydelig i sin opbakning.  
Det har betydning, når ledelsen har mulighed for selv at tale med bruger-
repræsentanterne eller på anden måde viser, at de værdsætter brugerrepræ-
sentanterne og det, som de bidrager med. Derudover er det en opgave for 
ledelsen at sikre, at brugerrepræsentanternes input bliver anvendt i det 
videre arbejde.

Foruden den øverste ledelses engagement er det centralt, at afdelings- og 
afsnitsledere samt andre relevante parter, eksempelvis kvalitetsmedarbej-
dere, involverer sig i arbejdet med at prioritere og drive inddragelsesproces-
ser. Man kan med fordel lave en ansvarsfordeling og beskrivelse, så også 
kontaktpersoner, mødeledere og medarbejdere generelt er bekendte med 
deres opgaver i samarbejdet.
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Hvordan er brugernes vilkår og rammer?

Når arbejdet bliver tilrettelagt, er det vigtigt at overveje brugerrepræsentan-
ternes vilkår for at udføre funktionen.

Er brugerne erhvervsaktive, må mødetidspunkter med videre tilrettelægges 
efter det. Har man med unge at gøre, kan der være eksamensperioder at tage 
hensyn til. Hvis brugerrepræsentanterne har en lang transporttid, må møde-
tidspunktet planlægges med hensyn til dette, og man bør overveje behov for 
mødeforplejning. Er brugerrepræsentanterne fra grupper, som har fysiske, 
psykiske eller sociale begrænsninger, er det vigtigt at gøre sig særligt umage 
med at tilrettelægge møderne, så de er tilgængelige for disse grupper. 

Når møderne skal tilrettelægges overvej derfor:

• Mødetidspunkt.
• Fysiske rammer, herunder handicapvenlige mødelokaler – og vej dertil.
• Mødeform og varighed.
• Sprogbrug.
• Støtte til at indgå relevant i arbejdet.

Hvor lang tid skal samarbejdet vare?

Der skal tages stilling til, hvor længe den samme brugerrepræsentant kan 
og bør fungere i funktionen. Der er fordele ved at have de samme repræ-
sentanter siddende over længere tid – det giver blandt andet kontinuitet og 
en opbygget erfaring i rollen. Disse fordele skal imidlertid vejes op imod 
dem, der er ved at inddrage brugere med friske øjne på sundhedsvæsenet 
og nyere erfaringer fra mødet med sundhedsvæsenet. I samme ombæring er 
det vigtigt også at overveje, om man kommer til at trække for meget på de 
samme brugerrepræsentanter, og om der eventuelt er brug for suppleanter 
til de faste repræsentanter. 

Skal brugerne kompenseres økonomisk?

Spørgsmålet om honorering af brugerrepræsentanter er værd at diskutere. 
Langt de fleste brugerrepræsentanter er frivillige, der bruger deres fritid 
på opgaven. Drivkraften er som regel ønsket om at være med til at skabe et 
bedre sundhedsvæsen. Anerkendelse og muligheden for at gøre en forskel 
er ofte afgørende for brugeren. Det er vigtigt at huske på dette i samarbejdet.

Efterhånden som opgaverne for, omfanget af og forventningerne til bruger-
repræsentanternes arbejde i sundhedsvæsenet stiger, kan der ses en ten-
dens i retning af, at repræsentanter bliver honoreret eller ligefrem ansat til 
mere omfattende og langvarige samarbejder. Som minimum anbefales det 
altid at dække brugerrepræsentanternes konkrete udgifter – eksempelvis 
til transport i forbindelse med møder og andre opgaver. For nogen kan det 
desuden være afgørende, at de ikke selv skal have udlæg for transport. Man 
kan overveje at tilbyde frikøb for de, der er i arbejde, således at brugerre-
præsentanterne hverken tjener eller mister penge på deres deltagelse.
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E. Opstart og samarbejde
Hvordan skabes en god opstart og forventningsafstemning?

Rammer og mål for samarbejdet med brugerrepræsentanterne bør være 
klare og tydelige for alle, der er involveret i arbejdet. Både bruger- og med-
arbejderrepræsentanter skal vide, hvem der har hvilke opgaver og hvilket 
ansvar. Det vil i langt de fleste tilfælde være det sted, hvor samarbejdet skal 
foregå – for eksempel en institution eller afdeling – der har ansvaret for at 
planlægge, udvikle, anvende og evaluere inddragelsesinitiativet. Derfor er 
det også dem, der skal afgrænse opgaven og gøre sig de første overvejelser 
om, hvilken inddragelsesproces og form, der vil være den rigtige. 

For at få et konstruktivt samarbejde anbefales det, at organisationen fra 
start lægger op til et åbent og ligeværdigt samarbejde. I den forbindelse skal 
organisationen være modtagelig over for brugerrepræsentanternes input til 
den endelige form for samarbejde. 

Det kan ikke antages, at medarbejdere, mødeledere og brugerrepræsentan-
ter har de samme forventninger til samarbejdet, formålet og løsningen af 
selve opgaven på forhånd. Der bør derfor være en klar og gensidig forvent-
ningsafstemning, inden arbejdet går i gang. Det kan være en længere pro-
ces, hvor alle relevante parter indgår. Det kan også være en kort mundtlig 
forventningsafstemning, eventuelt ved opstart af mødet, eller noget helt 
tredje. Det afhænger af opgavens type og omfang. 

Hvis der er tale om et længerevarende samarbejde, kan det være en  
god idé at udarbejde et skriftligt materiale – en form for samarbejdsaftale  
– der klargør de gensidige forventninger, opgaver og fordelingen af ansvar. 
Det vil være hensigtsmæssigt, at samarbejdsaftalen så vidt muligt afspejler 
og tilgodeser alle parters interesser. Det kan være med til at skabe et godt 
udgangspunkt for gensidig tillid mellem fagprofessionelle og brugerrepræ-
sentanter og et konstruktivt og brugbart samarbejde. Uanset om der er 
udarbejdet en skriftlig samarbejdsaftale eller ej, er det desuden vigtigt, at 
forventningerne til samarbejdet løbende afstemmes.
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Hvordan kan brugerne forberedes?

Erfaringer med brugerrepræsentation understreger vigtigheden af, at bru-
gerrepræsentanter bliver ordentligt forberedt og støttet i deres arbejde – 
ellers risikerer brugerperspektivet at gå tabt. For brugerrepræsentanter, der 
ikke tidligere har været i denne rolle, kan det måske være relevant at del-
tage i en introduktionsdag eller et introduktionsmøde. Formålet med disse 
arrangementer er at introducere brugerrepræsentanterne til den særlige 
rolle, som de skal træde ind i og at give dem en fornemmelse af, hvad de 
særligt kan bidrage med. Det kan også være gavnligt for repræsentanterne, 
hvis de får et indblik i den organisation, som de skal samarbejde med. 

Hvordan kan brugerne understøttes i arbejdet?

Hvis man har flere brugerrepræsentanter i organisationen, kan man etab-
lere et netværk, hvor brugerrepræsentanterne jævnligt møder hinanden. 
Her kan de få støtte og sparring til, hvordan de bedst muligt repræsenterer 
brugerperspektivet i de fora, de hver især arbejder i. Det kan både være i 
forhold til det personlige perspektiv, interesser for grupper af brugere, som 
repræsentanten ikke selv har kendskab til, samt på et mere overordnet og 
generelt niveau.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på at støtte repræsentanterne 
i deres arbejde, når de skal repræsentere mange andre brugere, eller hvis 
opgaven er af meget faglig eller teknisk art. For eksempel kan der være brug 
for særlig opmærksomhed på at få en ligelig fordeling af taletid til møderne. 
Det samme gælder, at sproget i dagsordener og lignende skal være forståe-
ligt, og at der gives støtte til at oversætte, når der er behov for dette. Det kan 
for eksempel være faglige termer og ved sprogbarrierer.

Patient- og pårørendeorganisationer kan ofte hjælpe til med at støtte bru-
gerrepræsentanterne i deres arbejde. Paraplyorganisationen Danske Patien-
ter og andre patientforeninger har materiale og kurser, som klæder folk på 
til at indgå i arbejdet som brugerrepræsentanter. Det kan være en god idé 
at benytte sig af sådanne tilbud, hvis man som organisation ikke selv har 
mulighed for at klæde brugerrepræsentanterne på til deres arbejde (Hånd-
bogen for patientrepræsentanter i sundhedsvæsenet af Danske Patienter og 
Danske Regioner 2011).

Hvordan kan medarbejdere og mødeledere understøttes i arbejdet?

Samarbejde med brugere er en særlig form for samarbejde. Derfor vil det 
ofte også være nødvendigt at forberede medarbejderrepræsentanterne på 
opgaven. 

Det kan være vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne deltager i den ind-
ledende kontakt og forventningsafstemning med brugerrepræsentanterne. 
For at give brugerrepræsentanterne den fornødne plads i samarbejdet skal 
medarbejderne kende til brugerrepræsentanternes rolle og vide, hvilken 
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form for viden de kan bidrage med. Det kendskab kan medarbejderne 
blandt andet få ved at sætte fokus på formålet med organisatorisk bruger-
inddragelse samt de forskellige former for viden, som henholdsvis bruger-
repræsentanter og medarbejderrepræsentanter kan bidrage med i samarbej-
det. 

I nogle tilfælde kan nøglepersonerne hos organisationen have brug for 
at blive klædt særligt på til deres nye rolle. Det kan for eksempel være de 
medarbejdere, der fungerer som kontaktpersoner til brugerrepræsentan-
terne, sekretærer for grupperne og ikke mindst mødelederne. Derfor er det 
relevant at afdække behovet for udvikling af medarbejdernes kompetencer, 
blandt andet inden for samarbejds- og kommunikationsteknikker, mødele-
delse med mere. Dette bør ske inden arbejdet går i gang og/eller undervejs i 
processen. I den forbindelse kan det overvejes, om brugerne eventuelt kan 
inddrages i kompetenceudviklingen af medarbejderne.

Endelig kan det være en god idé at overveje, om brugerrepræsentanterne 
og de professionelle samlet kan have glæde af fælles input til det gode sam-
arbejde mellem brugerrepræsentanter og professionelle. På den måde får 
begge parter et fælles udgangspunkt for samarbejdet.

F. Når samarbejdet er i gang

Organisationen og brugerrepræsentanterne kan gøre forskellige ting, for 
at brugerperspektivet kommer relevant i spil på møderne og afspejler sig i 
beslutningerne.

Bør der være en kontaktperson?

Det kan være en stor fordel for brugerrepræsentanterne at have 
en kontaktperson i organisationen. På den måde er repræsen-
tanterne let og entydigt klar over, hvor og til hvem de skal hen-
vende sig, hvis der er spørgsmål eller udfordringer i forhold til 
deres arbejde. 

Hvad er vigtigt i forhold til mødeforberedelse, dagsorden og materiale?

Det er afgørende for brugerrepræsentanternes mulighed for at 
bidrage relevant, at mødemateriale sendes ud med et rimeligt 
varsel. Det kan tage lang tid at sætte sig ind i stoffet, når det  
er nyt. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, om mate-
rialet er forståeligt for alle, og om mængden er rimelig. 

Man bør overveje og afklare med brugerrepræsentanterne, om de 
har behov for at mødes inden mødet og forberede sig sammen, 
og om et sådant formøde skal faciliteres af organisationen.
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Forud for møderne kan det herudover være relevant at overveje, 
om brugerperspektivet skal sættes særligt i spil, for eksempel 
som et selvstændigt punkt på dagsordenen eller som et obliga-
torisk punkt under hvert dagsordenpunkt. Det samme gælder 
i forhold til opsamlingen. Her kan man overveje at indføre et 
fast punkt, der handler om, hvordan brugerperspektivet bringes 
videre i spil i organisationen. Brugerne kan også være med til at 
forberede dagsordenen.

Hvad er vigtigt i forhold til mødeledelse og facilitering?

Det er organisationens opgave at sørge for at tilrettelægge ind-
dragelsesprocessen, så brugerrepræsentanternes input bringes i 
spil på en relevant måde. Det stiller særlige krav til den person, 
der er mødeleder for en arbejdsgruppe eller et andet forum med 
brugerrepræsentation, at alle perspektiver kommer relevant til 
orde. 

I den forbindelse er gruppedynamikken helt central. Det stiller 
krav til mødelederens evner til at facilitere, inkludere og skabe 
ligeværdige relationer. Der kan for eksempel være behov for, at 
mødelederen er opmærksom på fordelingen af taletid, så alle 
kommer til orde. Nogle brugerrepræsentanter har derudover 
behov for, at mødelederen bakker op om, at forskellige former for 
viden og input er ønskede og relevante. 

Andre kan have brug for at få en tilkendegivelse af, hvor deres 
input og ressourcer vil være særligt relevant. Samtidig skal 
mødelederen være opmærksom på samt afklare, om bruger-
repræsentanterne har behov for pauser eller andet undervejs. 
Mødelederen bør også være opmærksom på at mindske brugen 
af indforstået medicinsk eller organisatorisk terminologi, så 
samtalen bliver forståelig for alle deltagere. 

Er der opmærksomhed på løbende justering og opsamling?

Ved mødets afrunding bør der være en opsamling af, hvilke 
input brugerrepræsentanterne har bidraget med, og hvordan  
de tænkes bragt i spil. Det kan også være relevant at evaluere 
selve processen og samarbejdsformen. Giver det mening at 
involvere brugerrepræsentanterne, som man har gjort indtil nu? 
Er der noget, man med fordel kan gøre anderledes fremover med 
henblik på at styrke samarbejdet og bringe brugerperspektivet 
endnu mere i spil? Løbende justeringer øger sandsynligheden 
for et godt udbytte af samarbejdet, så det er en god idé at være 
indstillet på, at noget eventuelt bør ændres undervejs.
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Hvordan sikres anerkendelse og feedback?

Som tidligere nævnt er langt de fleste brugerrepræsentanter 
frivillige, og de bruger dermed deres fritid på opgaven. Derfor 
er det er vigtigt at huske at anerkende brugerrepræsentanterne 
for deres input og indsats. Det skal være synligt, at deres input 
tages alvorligt og anvendes, fordi de fleste brugerrepræsentanter 
ønsker at påvirke sundhedsvæsenet og selvfølgelig få anerken-
delse for deres arbejde. 

Ovenstående kan man gøre på mange måder både mundtligt og skriftligt. 
For eksempel kan det gøres tydeligt i referaterne, når brugerrepræsen-
tanternes input er blevet hørt eller tillagt værdi. Ligeledes bør man, hvis 
brugerrepræsentanterne har deltaget i en workshop eller lignende, efter-
følgende give dem feedback på, hvilke initiativer man har taget med videre 
som følge af deres input.

G. Anvendelse, implementering og evaluering
Er det reel brugerinddragelse? 

Det er først reel inddragelse, når brugernes viden og perspektiver anven-
des. Det er organisationens ansvar at udføre det afgørende trin i den orga-
nisatoriske brugerinddragelse – at få brugerperspektivet omsat til praksis. 
Alene det at indhente brugernes viden og perspektiver er ikke brugerind-
dragelse (se eventuelt model i appendix). Det er derfor vigtigt, at der fra 
start er tænkt en proces for anvendelse af brugerperspektivet ind, og at der 
er fokus fra ledelsen hele vejen igennem.

Når der – som en del af inddragelsesprocessen – foreligger en form for 
resultat, der afspejler brugerperspektivet, skal det omsættes, anvendes og 
implementeres. Det er ofte også en god idé at få arbejdet formidlet til resten 
af organisationen, hvis det er relevant. Det kan eventuelt inspirere til flere 
samarbejder. 

Nogle gange er det såkaldte resultat ikke nødvendigvis en beslutning eller 
en ny indsats. Det kan være et skub i retning af en kulturændring, hvor 
brugerperspektivet bliver tillagt større betydning og værdi. Det kan fremad-
rettet føre til en organisation, der arbejder mere brugercentreret. 

Hvordan er brugerperspektivet anvendt?

Det anbefales, at der blandt andet opstilles mål for indsatsen, udarbejdes 
handleplaner, udpeges ansvarlige og besluttes deadlines, hvor det er rele-
vant og muligt. På den måde sikrer man fremdrift i indsatsen. 
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Samtidig har man mulighed for at evaluere, om indsatserne for at inddrage 
brugerperspektivet opnås. Igen er ledelsesopbakning og prioritering i form 
af tid, ressourcer og engagement afgørende for, at reel brugerinddragelse 
finder sted.

Hvordan er brugerperspektivet implementeret?

Nogle initiativer kan være relativt nemme at omsætte til praksis, mens 
andre er vanskelige og kræver langt mere at implementere. Der er ikke en 
facitliste for, hvordan resultaterne af en brugerinddragelsesproces skal 
implementeres, da det blandt andet vil variere alt efter typen af indsats  
og organisation. Det har betydning, at ledelsen giver synlig opbakning i 
processen. 

Brugerrepræsentanterne bør så vidt muligt få besked, når et foreslået ini-
tiativ, eller andet de har været inddraget i, er implementeret i praksis.  
Det gælder også, hvis det er en implementeringsproces, som er foregået 
over lang tid.

Hvordan er brugerrepræsentation evalueret? 

Evaluering er vigtig – både i forhold til om indsatserne afspejler brugernes 
perspektiv, men også for at indsamle erfaringer fra alle trin i inddragelses-
processen. Det kan være relevant at dokumentere, i hvor høj grad og på 
hvilken måde brugernes input er blevet anvendt i udviklingen af organisa-
tionen. I den forbindelse er det vigtigt at evaluere på, om målene for indsat-
serne er nået, og om initiativerne er implementeret. 

Når man skal måle på resultater eller evaluere tiltag med organisatorisk 
inddragelse, er det afgørende at være opmærksom på, at brugerinddragel-
sen kan have effekt på mange måder. Som tidligere nævnt kan effekten 
for eksempel være en påvirkning af organisationens kultur i retning af en 
større forståelse for brugernes perspektiv, og hvad det kan bidrage med.  
Det gælder både i organisationens udvikling, men også i de individuelle 
møder med patienter og pårørende. 

Effekten kan også være input, der direkte afspejles i de beslutninger, der 
bliver truffet eller i en omlægning af praksis. Det kan være svært at aflæse 
konkrete resultater af en inddragelsesproces, hvor flere parter har været 
involveret. Alligevel bør der være et systematisk fokus på dette element, 
ligesom det bør være en fast del af en evaluering.

Organisatorisk brugerinddragelse er et relativt nyt felt i Danmark, og det 
er vigtigt, også i et bredere perspektiv, at evaluere og opsamle erfaringer 
fra praksis. Evaluering og dokumentation giver mulighed for at lære og for-
midle både positive og negative erfaringer, som sundhedsvæsenet fremover 
kan lære af.
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APPENDIX

Kriterier for organisatorisk brugerinddragelse

Organisatorisk brugerinddragelse handler om, at brugere (det vil sige 
patienter og pårørende) bidrager aktivt til forbedring af sundhedsvæsenet. 
Brugernes unikke perspektiv kan skabe læring, pege på forbedringspoten-
tiale og kvalificere udviklingsprocesser. På den måde sikrer man, at sund-
hedsvæsenet sætter patienters og pårørendes behov i centrum, når der for 
eksempel tænkes i nye løsninger og indsatser.

Brugernes perspektiv kan bero på den viden og erfaring, som man har  
som patient eller pårørende – personligt eller som del af en gruppe.  
Når den enkelte patient eller pårørende repræsenterer en gruppe, omtales  
det som brugerrepræsentation. Brugerperspektivet kan også være repræ-
senteret gennem undersøgelser og forskningslitteratur. Brugernes input  
og deltagelse kan gavne på alle niveauer i sundhedsvæsenet – nationalt, 
regionalt og kommunalt og bidrage til udformning af politikker og strate-
gier, planlægning og styring, udvikling og forbedring af praksis, uddan-
nelse og forskning med videre.

Modellen på side 37 beskriver ViBIS’ tre kriterier for organisatorisk bruger-
inddragelse, som organisationen skal sikre er på plads: Rammer, proces og 
resultat. Ideelt skal alle tre kriterier være opfyldt, før man kan tale om orga-
nisatorisk inddragelse. I virkelighedens verden vil de dog ikke altid kunne 
stå lige stærkt. Dette afhænger dels af karakteren af den givne proces og 
dels af organisationens modenhed i forhold til brugerinddragelse. Dog er 
det afgørende, at brugerperspektivet får konkret betydning – eksempelvis 
indflydelse på udvikling af praksis eller politikudformning, før der er tale 
om reel organisatorisk inddragelse. En systematisk tilgang i organisationen 
som helhed eller i den enkelte proces vil styrke den organisatoriske bruger-
inddragelse. Ledelsesopbakning og -prioritering i form af tid og ressourcer 
er afgørende for organisatorisk inddragelse. 



38

RAMMER
Organisationen har rammer, der sikrer, at brugernes perspektiv indgår i 
drifts- og udviklingsarbejde. Opgaver vedrørende organisatorisk bruger-
inddragelse bør være tydeligt placeret på det relevante ledelsesniveau,  
som kan udpege ansvarlige og afsætte tid og ressourcer til de nødvendige 
processer. Organisatorisk brugerinddragelse bør understøttes af organi-
sationens strategi. 

PROCES
organisationen etablerer processer, der sikrer, at brugernes perspektiv ind-
hentes med de relevante metoder. Det kan være indhentning af viden om 
brugernes erfaringer, behov og ønsker, gennem aktiviteter som eksempel-
vis spørgeskemaundersøgelser, dialogsamtaler og interview, der danner 
afsæt for udvikling og forbedring. Det kan også være gennem brugerre-
præsentation – for eksempel brugernes deltagelse i brugerråd, tværfaglige 
udvalg og arbejdsgrupper eller i innovationsprocesser, hvor brugerne ind-
går i et ligeværdigt samarbejde med sundhedsprofessionelle eller beslut-
ningstagere. I alle tilfælde skal organisationen beslutte og tydeliggøre, 
hvordan brugernes input vil blive anvendt. Herunder skal der etableres en 
proces, som sikrer, at brugernes input bearbejdes og omsættes til resultater 
på en kvalificeret måde.

RESULTAT
Organisationen anvender brugernes perspektiv fra inddragelsesprocessen 
i praksis. Tilretning af retningslinjer for forløb eller indretning af vente-
værelser på baggrund af brugerperspektiver er eksempler på resultater. 
Organisationen skal sikre, at der foretages en opfølgning eller egentlig  
evaluering for at synliggøre, hvordan brugernes input har fået indflydelse 
på organisationen og samtidig fastholde fokus på og engagement i organi-
satorisk inddragelse.

Kriterierne er udarbejdet af ViBIS 2017.

RAMMER
Organisationen sikrer forudsætningerne for  

systematisk inddragelse af brugernes perspektiv

PROCES
Organisationen sikrer 

indhentning af brugernes 
perspektiv med relevante 

metoder og gennem en 
transparent proces

ANVENDELSE
Organisationen sikrer, at 

konkrete indsatser  
og resultater afspejler 
brugernes perspektiv


	Forord
	Del 1
	Introduktion til organisatorisk brugerinddragelse
	Hvad er organisatorisk brugerinddragelse?
	Hvad kan brugernes perspektiv bidrage med? 
	Forskellige grader af inddragelse og indflydelse
	Flere former for viden om brugerperspektivet
	Indhentning af viden om brugerperspektiver


	Del 2
	Guide til brugerrepræsentation 
i praksis
	A.	Hvorfor inddrage brugerrepræsentanter?
	Hvad er formålet?
	Hvilken form for samarbejde?
	B.	Hvem skal inddrages?

	Hvem er de rette brugere til opgaven?
	Hvad er brugernes mandat og rolle?
	Hvordan sikres repræsentativitet og legitimitet?
	C.	Rekruttering 

	Hvornår er udpegning relevant?
	Hvornår er åben rekruttering relevant?
	Hvilke brugere udvælges og hvordan?
	D.	Rammer og vilkår 

	Er organisationen klar til samarbejde?
	Er der ledelsesopbakning?
	Hvordan er brugernes vilkår og rammer?
	Hvor lang tid skal samarbejdet vare?
	Skal brugerne kompenseres økonomisk?
	E.	Opstart og samarbejde

	Hvordan skabes en god opstart og forventningsafstemning?
	Hvordan kan brugerne forberedes?
	Hvordan kan brugerne understøttes i arbejdet?
	Hvordan kan medarbejdere og mødeledere understøttes i arbejdet?
	F.	Når samarbejdet er i gang
	G.	Anvendelse, implementering og evaluering

	Er det reel brugerinddragelse? 
	Hvordan er brugerperspektivet anvendt?
	Hvordan er brugerperspektivet implementeret?
	Hvordan er brugerrepræsentation evalueret? 



	Litteraturliste
	Appendix

