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Forord

Rokilde sykehjem i Kristiansund er Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal. 

I perioden mai 2008 til februar 2009 deltok sykehjemmet i det nasjonale kvalitets

prosjektet «Med pasientens øyne» (1). Prosjektet ble gjennomført av Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenestene på oppdrag for Norsk sykepleieforbund (NSF). 

Deltakelsen førte til at det ble iverksatt flere tiltak for å styrke pasientens mulig

heter for medvirkning i eget liv og påvirke kvaliteten i tjenestene. 

Rokilde sykehjem har videreført arbeidet med å styrke pasienter og pårørendes 

brukerinvolvering og medbestemmelse, og ønsker nå å dele disse erfaringene. De 

siste par årene har vi i tillegg arbeidet med ulike metoder innen innovasjon og 

 tjenestedesign. Denne tilnærmingen har ført til økt erkjennelse om at gode tjen

ester utvikles med utgangspunkt i brukerens behov. 

Vi ønsker med dette heftet å dele noen av disse erfaringer med andre som har 

tilknytning til sykehjem, og som er opptatt av å utvikle gode tjenester. 

Heftet er  utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal ved 

 IngerLise Lervik, i samarbeid med Senter for omsorgsforskning MidtNorge ved 

Trude Fløystad Eines.

www.ogbedreskalvibli.com
http://omsorgsforskning-midt.no
www.utviklingssenter.no
 

Forsiden: Anne Marie Aandahl deltok i markeringen av «Hva er viktig for degdagen» 4. juni ved å dele 
sine tanker gjennom en filmsnutt som er publisert på Utviklingssenterets nettsider. 

Foto: Alle* foto ved Hedda Bangsund.
*Unntak er markert
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Om brukermedvirkning

Hva er brukermedvirkning, og hvem er brukeren?
I helsedirektoratets kvalitetsstrategi omfatter brukermedvirkning både den som 
direkte mottar helsetjenester og de som er pårørende. Brukermedvirkning inne
bærer at alle som yter helsetjenester benytter brukerens erfaringer i planlegging, 
gjennomføring og evaluering av helsetjenestene. Et viktig mål er at brukermed
virkning skal bidra til kvalitet i tjenestene, og at brukeren får økt innflytelse på egen 
livskvalitet. Brukermedvirkning betyr likevel ikke at behandleren fratas sitt faglige 
ansvar (2).

Hvorfor involvere? 
Det er helt sentralt å involvere brukerne, pasientene og deres pårørende for å ut
vikle helsetjenester av god kvalitet. Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling definerer 
brukere som personer som mottar tjenester direkte, eller blir berørt av tjenestene 
indirekte slik som pårørende. God kvalitet innebærer at brukeren blir sett og tatt på 
alvor, og blir møtt på en likeverdig måte (3). Dette forutsetter et godt samarbeid 
med brukere, pasienter og pårørende i alle ledd av helsetjenestene. 

Brukermedvirkning - en rett
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe helsepersonell 
kan velge bort. Allerede i FNs erklæring om menneskerettigheter fra 1948, ble det 
stadfestet i artikkel 1 at Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd 
og menneskerettigheter (4). Prinsippet for all helsehjelp er at den er frivillig og 
pasi enten skal medvirke i ut
forming av tjenestetilbudet (5). 
For at det skal skje må vi vite 
hva pasienten vil. Dette krever 
at pasienten får tilstrekkelig in
formasjon tilpasset den enkelte. 
Samtidig vet vi at ca. 80 % av 
de som bor på sykehjem har 
demens (6). Hvordan skal vi 
involvere og samarbeide med 
personer som mangler innsikt i 
egen livssituasjon? Hvordan kan 
vi ivareta brukermedvirkning 
hos denne pasientgruppen?



5

Hvordan involvere?

En forutsetning for å lykkes med brukerinvolvering, er å erkjenne behovet for et 
nært samarbeid med pasienter og pårørende. Gevinstene av et slikt samarbeid er 
svært viktig for god kvalitet i tjenestene. 

Vi har sammenlignet brukerinvolvering med kravet 
om å bruke sikkerhetsutstyr i bil. I begynnelsen 
mente enkelte at dette var unødvendige krav, og at 
det ikke var så mye å bry seg om. Etter hvert som 
skadestatistikken tydeliggjorde fordelene med bruk 
av sikkerhetsutstyr, skjedde det en bevisstgjøring. 
I dag er det nærmest utenkelig å la små barn sitte 
usikret i bil.

Brukerinvolvering kan ikke ivaretas ved å krysse av 
på et skjema. Brukerinvolvering skjer ved å invitere 
pasienter, pårørende og interesseorganisasjoner 
til diskusjon og samarbeid. I tillegg er det viktig å 
være lydhør for hvilke erfaringer og forventninger 
de har i møte med helsepersonell. Brukerinvolver
ing kan sammenlignes med bruk av sikkerhets

utstyr. Etter hvert så erfarer man at god involvering forebygger uønskede situasjoner 
på grunn av misforståelser, informasjonssvikt og mistillit. 

Brukerråd
Hvem deltar?
Et brukerråd er gjerne sammensatt av brukere (pasienter og/eller pårørende) og an
satte. Ved Rokilde sykehjem deltar enhetsleder og avdelingssykepleiere, samt verne
ombud. Det tilstrebes å ha med en pasient eller en pårørende fra hver avdeling. 
Enhetsleder har sekretariatsfunksjon ved at hun innkaller til møte, og setter opp 
agenda i samarbeid med leder av brukerrådet. I tillegg har hun ansvar for at det blir 
skrevet referat fra møtene. Leder av brukerrådet er utnevnt av pasienter og pårør
ende på etableringsmøtet for brukerrådet. 

Hensikt
Brukerrådet er først og fremst en møteplass for dialog og samarbeid. I tillegg er det 
en overordnet hensikt å ivareta og videreutvikle god kvalitet i tjenestene. 

Fra Statens vegvesen sin kampanje 
«Husk bilbelte»
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Møtefrekvens
Brukerrådet møtes som regel seks ganger i året; tre ganger på våren og tre ganger 
på høsten. På siste møte før jul og før sommeren inviteres alle pasienter og på
rørende som vil og kan delta. På disse utvidede møtene, oppsummeres det gjerne 
hva brukerrådet har hatt fokus på siste halvår. I tillegg innhentes det synspunkter og 
innspill til det videre arbeidet.

Honorering
Brukerrådrepresentantene honoreres etter til enhver tid gjeldende kommunal tariff 
for styreverv. Enhetslederne har ansvar for utbetaling.

Samarbeid
I Kristiansund kommune er det nylig etablert brukerråd ved alle fire sykehjemmene. 
Leder for hvert brukerråd skal møtes sammen med de aktuelle enhetslederne og 
kommunalsjef til et overordnet brukerrådsmøte en–to ganger i året. Her bringens 
det inn saker som gjelder hele tjenesteområdet.

Tips om etablering av brukerråd
En forutsetning for å lykkes med etablering og videreføring av brukerråd, er at 
enhetsleder, lederteam og ansatte har et oppriktig ønske om dialog og samarbeid 
med brukerne. Dette krever at brukerkompetansen anerkjennes som en forutset
ning for å utvikle og forbedre tjenestene. 

Enhetsleder må forankre betydningen av brukerinvolvering med lederteam og an
satte. Pasienter og pårørende inviteres til et eget møte sammen med lederteam og 
andre ansatte som det kan være hensiktsmessig å ta med på dialog. Sett av tid til 
å formidle hvorfor dere mener brukerinvolvering er viktig, og vis at dere mener det 
ved å lytte til hva pasienter og pårørende mener er viktig. 

Brukerrådrepresentantene kan selv melde interes
se for å delta, eller bli valgt for en avtalt periode. 
Noen ønsker å slutte ved dødsfall, mens andre har 
fortsatt engasjement, og har mer å bidra med. 
Diskuter gjerne hva som er hensiktsmessig i hvert 
tilfelle. 

Pasientråd
Ved Rokilde sykehjem er det i tillegg til brukerråd 
etablert en mer uformell arena for dialog med 
pasientene. Pasientrådet har ingen faste medlem
mer, men de pasientene som har lyst og over
skudd deltar i en samtale med enhetsleder og/
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eller andre nøkkelpersonell. Samtaletema varierer og kan omhandle f.eks. ønsker 
om trivselsskapende tiltak og aktiviteter. Møtene varer i 30–45 minutter, og holdes 
ca. en gang i måneden.

Verdighetskafe
Ved Rokilde sykehjem er det verdighetskafe som gjennomføres ca. hver andre 
måned. Både pasienter, pårørende og helsepersonell kan delta. En ansatt har ansvar 
for invitasjon og gjennomføring. 
 
Verdighetskafeene bygger på idéen bak Dignity Day som gjennomføres i videre
gående skoler. På møtene snakkes det i plenum eller i mindre grupper om hva som 
er viktig for den enkelte, og hva som gir mening i hverdagen. Hvordan oppleves 
det å bo på sykehjem? Hvordan er det å være avhengig av andre? Stikkord fra tema 
som blir berørt noteres ned, og enkelte samtaletema videreføres på neste møte. 

Trivsel i byen.
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Brukermedvirkning måles best ved at pasienter og pårørende selv uttrykker at 
de har reell innflytelse. Det kan vi finne ut av både ved å spørre, men også ved å 
 observere. I tillegg kan vi måle om de strukturene vi mener er viktig for god bruker
medvirkning, er på plass.

Tidligere i heftet har vi beskrevet noen viktige møteplasser for å ivareta bruker
medvirkning og brukerinvolvering; pasient og pårørendesamtaler, verdighetskafé, 
pasientråd og brukerråd. Involvering gir gjerne viktig informasjon som kan brukes 
som kilde til refleksjon for de ansatte og forbedringsarbeid på avdelingene. I tillegg 
kan det noen ganger være lurt å gjennomføre kvantitative, målbare undersøkelser 
på om noe fungerer. Det gjelder også brukerinvolvering. 

Det er viktig å respektere tillitten til den enkelte, og ikke viderebringe historier uten 
pasientens eller pårørendes tillatelse. Verdighetskafeene kan være en arena for etisk 
refleksjon for alle som deltar, og anonymiserte historier kan i tillegg bringes inn i de 
ansattes refleksjonstimer på de ulike avdelingene.

Brukermedvirkning på individnivå
Brukermedvirkning på individnivå skal ligge til grunn for et hvert møte i relasjonen 
mellom personell og pasient/pårørende. Dette gjelder også i uformelle samtaler. 
Vi mener det er en forutsetning at pasienter og pårørende har en egen kontakt
person/primærkontakt i avdelingen som følger opp dette samarbeidet. 

Pasient- og pårørendesamtaler
Primærkontakt setter av tid til innkomstsamtale så snart som mulig etter innleg
gelse. Deretter inviteres det til faste oppfølgingsmøter. Hvor ofte disse oppfølgings
møtene arrangeres, varierer etter behov. Noen synes en gang i året er nok, mens 
andre har behov for flere faste møter. Vår erfaring er at dersom møtene planlegges 
i god tid og alle er godt forberedt, så reduseres behovet for disse formelle møtene 
til en–to ganger i året for de fleste.
Det er viktig å ha en mal eller stikkord for hva samtalen bør omfatte. I tillegg må 
det være avsatt tid til dialog, slik at møtet ikke blir preget av at helsepersonell kun 
informerer. Noen primærkontakter ønsker å ha med avdelingsleder eller teamsyke
pleier på disse møtene. 

Kan vi måle brukermedvirkning?
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Om å telle
Noen former for evalueringer kan gjen
nomføres ved å «telle». Hvis vi ønsker 
at alle pasienter og pårørende skal ha 
en primærkontakt å forholde seg til 
for å  sikre økt brukerinvolvering, bør 
man sjekke om den reelle situasjonen 
på syke hjemmet er slik. En ting er å ha 
dok umentert primærkontaktens navn i 
pasi entens journal. Det er også interessant å 
undersøke om pasient og på rørende opplever 
å ha en primærkontakt. Dette kan måles, ved å 
spørre de nærmeste pårørende om de kjenner navnet 
på pasientens primærkontakt. Andre forhold det er mulig å 
evaluere/tallfeste, er f.eks:
  hvor mange av de pårørende har fått tilbud om samtale innen et definert  tidsrom?
 hvor mange kjenner til at det finns et brukerråd? 

Ved Rokilde sykehjem har vi gjennomført slike undersøkelser ved å ringe til alle 
på rørende. Vi viser svarene på måletavler med smilefjes/surfjes. Måletavlene på de 
ulike avdelingene retter oppmerksomheten på hva som bør forbedres og hva vi kan 
være stolte av. Vi har sett at resultatene varierer en del fra avdeling til avdeling. Det 
i seg selv skaper interesse for hvordan andre har løst en oppgave. Måletavlene er et 
godt virkemiddel til å forbedre egen praksis. Er det greit at pårørende ikke vet hvem 
som er primærkontakt dersom det er bestemt at hver pasient skal ha en primær
kontakt? 

Liv Bae i samtale med 
helse og omsorgs
minister Bent Høie og 
enhetsleder Stephanie 
Helland. 

Eksempel på enkel måletavle. Her 
benyttes smile fjes for å illustrere 

status. Foto: Rokilde USH



Brukerinvolvering i sykehjem10

Vi har også sett at pasienter og personell har kommet med forslag til hva som kan 
måles. En pasient beklaget seg over at personalet ikke brukte navneskilt, og hun 
fikk støtte fra andre pasienter og pårørende. Oppmerksomheten på bruk av navne
skilt ble skjerpet ved at det i en periode ble foretatt daglige målinger på hvor 
mange som hadde på navneskilt, og situasjonen ble straks forbedret. 

En annen erfaring vi har gjort oss, er at personalet på en avdeling opplevde at 
pasientene spiste bedre og ga uttrykk for større trivsel ved at det satt et personell 
ved hvert bord under middagen. Viktigheten av tilstedeværelse under måltidene ble 
løftet frem , og det ble gjennomført målinger på om tilstedeværelse under måltid
ene ble gjennomført.

Brukerinvolvering og etisk refleksjon
Brukermedvirkning handler ikke bare om praktisk kunnskap, men også om følelser 
og holdninger. Når er det problematisk å samarbeide med pasient og pårørende? 
Alle har nok opplevd «utfordrende» pårørende og pasienter. En del har kanskje opp
levd at kollegaer eller en selv har forsøkt å unngå personer som oppleves krevende 
å forholde seg til. Rådet for sykepleieetikk anbefaler å bringe nettopp dette temaet 
inn i etisk refleksjon (7). En av hensiktene med etisk refleksjon, er å lære av hver
andres erfaringer. Hvordan møter vi negativ kritikk, klager og manglende tillit? Ser 
vi på klager som en mulighet til forbedring? Og hvordan håndterer vi situasjoner der 
det er ulike interesser mellom pasient og pårørende? Disse og liknende spørsmål kan 
være gode utgangspunkt for etisk refleksjon, spesielt når de er knyttet opp til fakt
iske hendelser i praksis. Rokilde sykehjem har implementert refleksjon i turnus for de 
ansatte ved alle avdelingene, hvor disse og andre problemstillinger blir tatt opp.

Kommunesektorens organisasjon (KS) driver det nasjonale 
prosjektet «Samarbeid for etisk kompetanseheving» (8). 

På nettsidene til KS ligger det flere gode verktøy til inspi
rasjon og læring. Utviklingssentrene i Møre og Romsdal er 
pådrivere for etisk kompetanseheving i samarbeid med KS 
og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og anbefaler derfor 
alle som skal i gang med etisk refleksjon å benytte seg av 
dette tilbudet. 
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