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Moralsk argument
Personers rett til å ta 
del i beslutninger som 
angår dem

Politisk argument 
Demokratisering av
forskning: et felles
gode

Instrumentelt arg.
Uvurderlig mht
relevans og for å 
implementere
resultater med success  

Brukerinvolvering i forskning
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Hvor ligger kontrollen?
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Sam-forskning

Bygging av 
partnerskap

Genuin påvirkning 
fordrer reelt 
samarbeid, deling av 
beslutningsmyndig-
het og tilrettelegging 
for å få det til

Dialog Modellen for utvikling av 

bruker-styrt forskningsagenda

25.05.2020

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 4



Dialog-Modellen: Prinsipper

• Tilrettelegge for gode sosiale forhold og styrke  
brukeres stemmer 

• Respekt for erfaringskunnskap

• Fremme gjensidig læring

• Dialog og forhandling mellom stakeholdere

• Fleksibelt forskningsdesign

• Prosesstilretteleggelse



Bringe ulike perspektiver sammen
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Bringe perspektiver sammen



Dialog-Modellen 

En prosess i 
flere faser med 
flere grupper av 

stakeholdere

“The outcome is a relevant 
and useful research agenda 
that better enables health-
care services to meet the 
needs of and expectations 
from the patients.” (Abma et 

al., 2015)



Søknad, NFR 
Partnership building in 

research agendas for 

improved health care services



Evaluering søknad, NFR 2019

Internasjonalt panel HELSEVEL styrings-gruppe

• 6 Excellent

Vi fikk styrket tro på 

kvaliteten, betydningen 

og motet søknaden har

Satte søknaden ned til 4 

på Relevans

Ingen penger!
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Overordnet hensikt

Å tilpasse

helsetjenestene bedre

til pasientenes behov

ved bruk av en ny, 

dialogbasert

tilnærming til

brukerinvolvering i

utvikling av en integrert

forskningsagenda.

RÅHEIM, 2019



Primær målsetning

Å utvikle Dialog-modellen til sitt
fulle potensial, dvs. styrke
bærekraften i byggingen av
partnerskap, bedre translasjon
av forskningsagendaen til et 
forskningsprogram og plan for 
innvirkning på helsetjenestene
på lang og kort sikt. (WP1)

RÅHEIM, 2019



Sekundær målsetning

Å bruke dialogmodellen til å 

generere og implementere en

ny forskningsagenda for 

oppfølging av pasienter

operert for alvorlig overvekt for 

å tilpasse helsetjenestene

bedre til deres behov. (WP2)

RÅHEIM, 2019



Spørsmål og grunnteser

• Er det mulig å skape genuint partnerskap og dialog 

i asymmetriske relasjoner? JA, men ………..

• Tilnærmingen er grunnet i et paradigme hvor demokratiske 

verdier som borgerskap og rettferdighet er et fundament, og 

som følgelig også handler om styrking (empowerment) av 

brukernes stemmer 



Tineke Abma, Eli Natvik, Målfrid Råheim, Susan Woelders
Desember 2019
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