
Kraften i flere perspektiv – Økt forskningskvalitet gjennom brukermedvirkning! 

Personer med pasienterfaring, pårørende og ansatte fra Klinikk for psykisk helse og rus ved 
Vestre Viken HF har sammen med forskere fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, 
Høyskolen i Sørøst-Norge og Högskolan Väst i Sverige nå publisert en artikkel om nytten av 
brukermedvirkning i forskning. Artikkelen viser hvordan flere og ulike perspektiver, 
nyttiggjort i fellesskap mellom brukere og fagfolk, kan føre til bedre kvalitet på forskningen. 
Først i ettertid, helt nylig, har denne måten å benytte brukerkompetanse i forskning blitt 
nærmest et krav fra forskningsmyndighetene. 

Personer med psykisk lidelse og deres familier besitter erfaringer som kan gi verdifulle bidrag 

til forskning i psykisk helse. I artikkelen oppfordres forskere til å nyttiggjøre seg 

erfaringsbasert kunnskap, samt at pasienter og pårørende gjøres oppmerksom på at de 

besitter betydningsfull kompetanse. Og ikke minst ønsker forfatterne å bidra til at 

holdningene til personer med alvorlig psykisk lidelse påvirkes positivt. Brukere og forskere 

deler erfaringer fra nesten fem års samarbeid i ph.d.-prosjektet; God psykisk helse – fra hva 

til hvordan. Fem personer, enten selv med en alvorlig diagnose eller pårørende til 

familiemedlemmer med alvorlig psykisk lidelse danner rådgivningsgruppa. De har 

samarbeidet med stipendiaten gjennom hele forskningsprosessen, og er medforfattere på 

artikkelen. I forskningsprosjektet intervjues tolv andre personer med erfaringer fra 

innleggelse i Vestre Viken om hvordan de opplevde god psykisk helse og hva som var 

helsefremmende under innleggelse. I denne andre artikkelen fra prosjektet beskriver vi 

hvordan prosessen med å analysere forskningsdata fra intervjuene foregikk i fellesskap. 

Her er noen av forfatterne samlet: Bak fra venstre Sven 

Liang Jensen, Solveig Helene Høymork Kjus. Foran fra 

venstre Inger-Lill Portaasen, Irene Norheim og Nina 

Helen Mjøsund. 

Rådgivningsgruppa ble “forskerens hjelpende 

hånd". Flere perspektiver ga mer innsiktsfulle tolkninger 

av nyanser, kompleksiteten, rikdommen eller 

tvetydigheten i de intervjuede deltakernes fortellinger. 

Vår konklusjon er at brukermedvirkning bedret 

forskningskvaliteten. Vi argumenterer for at 

brukerinvolvering og den kvalitative metodikken 



fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) gjensidig forsterket hverandre. IPA metodikken 

har særtrekk som gjør den egnet til å benytte brukermedvirkning på en meningsfull, kreativ 

og håndterlig måte. Brukermedvirkning blir et verktøy for å validere funn og komme frem til 

resultater med mer bredde og dybde. 

Denne forskningsartikkelen kan bidra til utvikling av metodene i kvalitativ 

helseforskning. Spesielt nå når flere finansieringsorganer pålegger forskerne å beskrive 

hvordan brukere eller personer med egenerfaring kan, eller ikke kan involveres i 

forskningsprosjektene. Vi håper denne artikkelen kan inspirere pasienter og pårørende, samt 

helsepersonell i klinisk praksis til å bli seg bevisst synergien og kraften som ligger i 

brukermedvirkning ved at flere perspektiver bringes inn beslutningsprosesser i helsevesenet. 

Artikkelen er tilgjengelig for alle gjennom en OpenAccess tilgang. Artikkelen 

publiseres i Journal of Advanced Nursing (JAN), et internasjonalt tidsskrift som rangeres 

blant de 25 % beste tidsskriftene innen sitt område. Her er link til artikkelen på tidsskriftets 

hjemmeside: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.13093/full   

Service user involvement enhanced the research quality in a study using interpretative 
phenomenological analysis - the power of multiple perspectives. 

Forfattere: Nina Helen Mjøsund, Monica Eriksson, Geir Arild Espnes, Mette Haaland-Øverby, 
Sven Liang Jensen, Irene Norheim, Solveig Helene Høymork Kjus, Inger-Lill Portaasen, Hege 
Forbech Vinje. 
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