
Pasient- og brukerrollen – en undervurdert ressurs

Hvordan styrke og utvikle pasient- og brukerrollen



En styrket pasientrolle

• NOU – 1997 
• Pasient- og brukerrettighetsloven 
• Helse- og omsorgstjenesteloven
• Pasientorganisasjoner
• Pasient- og brukerombud
• «Pasientens helsetjeneste»



Brukermedvirkning

• På individnivå – den enkeltes møte med helsevesenet.

• På systemnivå – brukerutvalg, brukerepresentasjon i regionale 
helseforetak, råd, utvalg

• Forutsetter at pasient- og brukererfaringer anerkjennes som verdifull



«Pasientens helsetjeneste»
• «Pasienter og pårørende skal være like viktige som fagfolk og 

politikere»

• «Pasienten skal ikke bare være i sentrum, men en aktiv deltaker 
gjennom hele forløpet»

• «Den enkeltes pasients møte med helsevesenet er også et viktig 
kvalitetsmål»

Bent Høie



Pasientens helsetjeneste- ambisjon eller 
virkelighet?

Stort forbedringspotensiale

Statusrapport 2014 samhandlingsreformen

Pasop- pasienterfaringsundersøkelser



Forutsetninger for kvalitet

• Kunnskap

• Gode holdninger – kultur

• God organisering av tjenesten



Kvalitet og pasientsikkerhet

• En aktiv pasientrolle innebærer tilgang til kvalitetssikret informasjon om 
helse og sykdom

• Det må legges til rette for delaktighet i egen behandling. Kunnskapen skal 
supplere hverandre

• Informasjonen må tilrettelegges , tilpasses den enkeltes behov og være 
forståelig. 

• De fleste pasienter vil ha informasjon om det som angår deres situasjon, 
om sykdom, behandling og følger av behandling. NP erfarer at 
pasientinformasjon er blitt stadig mer generell, standardisert og 
«rettighetsfokusert». 

• Pårørende er viktige informanter



• Å bekrefte et annet menneske er å høre og se noe som er viktig for 
den andre

• Å bekrefte er å stadfeste den andres subjektive opplevelse

• Å bekrefte er å formidle til den andre at han blir forstått, tatt alvorlig 
og respektert

• Å bekrefte er det bærende elementet i all menneskelig behandling



Kontinuitet og helhet for pasienten

• Kontaktpersoner, kontaktlege

• Bestiller-utførermodell vs teamorganisering



• Gi visjonene et innhold!

• Så enkelt - og – og så vanskelig
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