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på flyplassen med retning Tromsø og årets siste  

regionkonferanse, og har altså en spennende 

helg i møte. 

På et vis kan man si at regionkonferansene er brukermed-

virkning i egen organisasjon. Vi møtes og snakker sammen 

om problemstillinger som er viktige for oss, og sammen former 

vi jobben videre. I flere artikler i denne utgaven av LEVE MED 

kan dere også lese om brukermedvirkning, og om hvordan 

vi for eksempel ved brukermedvirkning i forskning kan være 

med på å stille de riktige spørsmålene for at viktige  temaer 

skal settes fokus på.

Vi går mot vår, mange barn får tatt i bruk sykkelen sin, trafikken 

og farten øker i trafikkbildet og ikke minst så kommer russetiden 

i ukene framover mot 17. mai. Mange lag er ute blant russen og 

holder foredrag i disse tider. Vi  i Personskadeforbundet LTN 

har et flott samarbeid med IF om å tilby russen å betale sjåfør 

som er fylt 25 år natt til 1. og 17. mai.  Dette er vårt nasjonale 

bidrag for å få ned russeulykkene. 

Jeg håper og tror at dere tenker på sikkerhet når dere ferdes 

ute i trafikken og ellers. 

Her en dag satt jeg og leste i avisen fra en større trafikkontroll 

i mitt nærområde. Mange ble tatt med for høy fart og for 

mobilbruk, men det som overrasket meg mest var alle de som 

kjørte uten bilbelte. Her har vi alle et felles ansvar! Minn alle 

dere ser som kjører uten bilbelte om å ta det på! Bilbelte er 

vår ekstra sikkerhet og kan utgjøre en enormt stor forskjell 

hvis vi kommer ut for en ulykke.

Ønsker dere alle en fin 17. mai-feiring! Nyt våren og naturen 

som våkner og går mot sommer.

 Hilde S. Valberg
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Brukermedvirkning 
i praksis

Når en skal omtale brukermed-

virkning i helsevesenet er det nesten 

uunngåelig å snakke om Anders 

Vege – både fordi han jobber med 

temaet på Kunnskapssenteret, men 

også fordi han er så entusiastisk når 

han snakker om viktigheten av å 

ta likeverd og kunnskapsdeling på 

alvor.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Første gang jeg hørte Anders Vege 

snakke om brukermedvirkning, var på 

et todagers seminar på Gardermoen i 

regi av FFO. Seminaret, som omhandlet 

samhandlingsreformens status, gikk av 

stabelen for flere måneder siden, likevel 

husker jeg fremdeles bruddstykker av det 

han sa. Særlig historien om pasienten 

som lå på et sykehus i Sverige og fikk 

ønsket om besøk av hesten sin oppfylt. 

Poenget hans, den gang som nå, er at 

det er god helseeffekt i å ta pasientens 

ønsker og vurderinger på alvor. I tillegg 

er det ”helseøkonomisk” smart.

HVA ER BRUKERMEDVIRKNING?

Begrepet brukermedvirkning brukes i dag 

på svært mange områder i helsevesenet. 

Helsedirektoratet skriver om det i sine 

NOUer og dokumenter, og fylkeskom-

muner og kommuner har signert at de 

skal implementere brukere som et ledd i 

samhandlingsreformen. I tillegg har syke-

husenes styrer egne brukerrepresentanter, 

forskningen etterspør i større grad brukere 

og det snakkes om brukermedvirkning 

på individnivå – altså i møtet mellom 

behandler og pasient. 

- Det snakkes om brukere overalt! Det er 

fantastisk hvordan brukermedvirkning 

tar større og større plass i helseverden. 

Begrepet refererer i første omgang til en 

kulturendring og en ny omfordeling av 

ANDERS VEGE ØNSKER AT ALL BEHANDLING må ta utgangspunkt i brukernes ønsker. Denne svenske mannen ville gjerne møte sin hest, - dermed fikk han det. og ler ofte. 

ANDERS VEGE har tro på at brukermedvirkning vil skape 

bedre tilbud. Foto: privat.


