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Brugerinvolvering i forskning 
 Betyder at man har brugere med i sin forskning 

i et aktivt partnerskab (National Institute for Health 
Research. Patient and public involvement in health and social care 
research: A handbook for researchers). 

 I Europa er det især England som er gået forud 
med udviklingen de sidste 20-30 år 

 I England er der ressourcer til at støtte 
processen, især kendt er INVOLVE 
(http://www.invo.org.uk/) 

http://www.invo.org.uk/


Typer af brugerinvolvering 
Mange forskellige typer af brugerinvolvering, 
F.eks.: 
 Vurdering af forskningsansøgninger 
 Rådgivende funktion 
 Brugerne som medforskere 
 Medlemmer af projekters styregruppe 
Mange forskellige måder at organisere det på. 
Erfaringerne afhænger selvfølgelig af typen af 
involvering 

 



Nærværende projekt: 
Empowerment projektet 
 Undersøge kræftpatienters oplevelser af deres 

opfølgningsforløb 
 Udvikle PROM til måling af Empowerment 
OG 
 Beskrive erfaringerne med inddragelse af 

brugerne 
 Formål med brugerinvolvering:  Flere 

perspektiver. Et klogere og mere relevant 
projekt 

 
 



Organisering i empowerment 
projektet 

 

 
 

Styre- og referencegruppe 
– inkl. to brugere 

Projektleder 

Medforsker 
(syv personer 

og to fra 
styregruppe) 

Forskergruppe 
(tre personer) 



Empowerment projektets faser 
- inklusion af brugere i alle faser! 

 

Litteraturstudie 
Udvikling af 
spørgeguide 

Interviews med 
patienter 

Udvikling af 
spørgeskema 

Analyse af 
interviews 

Testnings af 
spørgeskema 

Dataindsamling 
spøgeskema 

Analyser af 
spørgeskema 



Projektets forløb 

 Projektet har nu stået på lidt over et år 
 I det følgende præsenteres Birthes og 

Annas oplevelser og erfaringer 
 Birthe som bruger og medforsker i 

projektet og som formand for KIU 
 Anna som forsker 



1. Rekruttering 
Anna:  
 Rekruttering via opslag  
 Forskellighed af brugere  
 Rollebeskrivelse – udarbejdes gerne med brugerne 
 Eventuelt samtaler 
Birthe:  
 Bevæggrund for at deltage i projektet.  
 Empowerment projektet – indflydelse på eget 

opfølgningsforløb 
 Opfølgningsprogram for gynækologisk cancer 

Sundhedsstyrelsen 
 Projektets varighed 
 Rollebeskrivelse 
 Indledende samtale 



2. ‘Oplæring’ af medforskerne 
Anna:  
 Problem at kalde det oplæring? 
 Lære hinanden at kende, tryghed, fælles fodslag 
 Forventningsafstemning, roller  
 Indsigt i formål og metoder 
Birthe:   
 Hvorfor er det vigtigt med oplæring? 
 Undervisning af psykolog Anna Thit Johnsen og antropolog Clara 

Rübner Jørgensen, The University of Warwick, UK) 
 Etik i forskning 
 Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder 
 Interview-metoder og interview-teknik 
 Øvelser i interview-teknik 
 



3. Medforskere med som 
interviewere 
Anna:  
 Respekt 
 Gennemsigtighed 
 Gode spørgsmål fra medforskerne 
 Forsker med til at supplere med spørgsmål 
 Effekt skal analyseres nærmere 

Birthe:  
 Patienten som interviewer 
 Inddrage egne erfaringer i spørgsmålene 
 Vigtigt at have forskeren med for at få afdækket alle 

aspekter.  



4. God ‘brug af ’ medforskerne 
Anna:  
 Løbende kommunikation 
 Medforskerne med tidligt i processen for at 

give dem indflydelse 
 Forskeren må tage ansvaret for forskningen 
Birthe:  
 Dækket rejseudgifter og modtaget et 

honorar på 400 kr. pr. interview 
 Vigtigt at indsatsen bliver værdsat 

 



5. Effekt af brugerinvolvering på 
forskningens kvalitet 
Anna:  
 Svært at måle på  
 Flere perspektiver gør en klogere  
 Næste projekt bliver (måske) bedre, fordi man har 

talt længe-varigt med brugerne 
 For optimalt udbytte: godt partnerskab hvor man er i 

dialog med hinanden  
Birthe: 
 Særdeles vigtig i interviewrunden 
 Flere ting belyst, som måske ellers ikke var blevet 

nævnt. 
 Indforståethed mellem patient-interviewer og patient. 



Hvorfor involvere brugere 
Anna:  
 Måske ikke i alle projekter til alle tider.  
 Personlig motivation og glæde.  
 Et gode at involvere dem, som forskningen handler om.  
 Ikke en mirakel-kur, som gør dårlig forskning god.  
 Og man skal heller ikke tænke, at det er splinter-nyt at inddrage brugere i 

forskning. Nu gøres det bare mere systematisk.  
Birthe:  
Brugerne kan involveres på flere niveauer og i forskellige dele af projekterne.  
 forskningsprojekter (vil forsøgets resultat være af væsentlig betydning for 

patienten) 
 udformning af protokoller til forskningsforsøg 
 som medforskere.  
Imidlertid er det efter min overbevisning altafgørende, at man uddanner 
patienterne til disse roller.  
I dag er der lancering af EUPATI-platformen i Danmark. Det er et skridt på 
vejen. 

 



Mange tak 

 Til jer for jeres opmærksomhed 
 Til brugerne i medforskergruppen 
 Til styre- og referencegruppen 
 Og til Kræftens Bekæmpelse for at støtte 

projektet (bevilling R113-A6922-14-S34) 

14 



Projekt og referencegruppen 
◦ Clara R. Jørgensen og Gillian Hundt fra University of Warrick, 

England 
◦ Anna Thit Johnsen og Nanna Bjerg Eskildsen, Syddansk 

Universitet 
◦ Lone Ross og Mogens Grønvold, Palliativ Medicinsk Afdeling, 

Bispebjerg Hospital 
◦ Thora Grothe Thomsen, Sjællands Universitetshospital og 

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Hospital 
◦ Anette Strömgren, Sjællands Universitetshospital 
◦ Susanne Malcolm Dietz og Signe Therkildsen som 

repræsentanter for brugerne 
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