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CFK betragtninger om: 

� 1. Politiske visioner og tendenser ifht
brugerinvolvering og implementering

� 2. Begreber og definitioner

� 3. Brugerinvolvering i 
implementeringsprocesser vs. 
Implementering af brugerinddragelse
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Politiske visioner og tendenser

� Øget fokus på
inddragelse og 
involvering af borgere, 
patienter, brugere etc. 
både i egen ’behandling’
og i udviklingen af 
velfærdsydelser, 
services, politik

� Der er vind i sejlene for 
brugerorganisationer og 
partnerskabs-modeller
internationalt, nationalt, 
regionalt, kommunalt

� Øget fokus på
anvendelse af 
evidensbaseret viden 
indenfor 
velfærdsområderne –
’mest kvalitet for 
pengene’

� Der er vind i sejlene for 
implementation science -
feltet og anvendelse af 
implementerings-
frameworks, modeller og 
teorier
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Synergi-udfordringer
• De fleste implementeringsteorier, 

frameworks og modeller indtænker
ikke aktivt en 
brugerinvolveringsdimension i 
beskrivelsen af de faktorer, der er 
væsentlige i en 
implementeringsproces

• Implementering har fokus på, 
hvordan viden (videnskab) kan 
omsættes i praksis til gavn for 
samfundet og borgerne dvs. fokus 
er på viden produceret af 
professionelle forskere til andre 
professionelle praktikere og 
beslutningstagere

• Evidens tillægges i stigende grad 
autoritativ betydning i politiske 
beslutninger om interventioner

• Brugerinvolvering kan ikke 
reduceres til én metode eller 
interventionsform og er svær at 
basere på evidens – der findes ikke 
en ’golden standard’ for 
brugerinvolvering 

• Brugerinvolvering er primært 
fokuseret på, hvordan borgere, 
patienter, brugere, pårørende etc. 
kan få indflydelse på beslutninger 
om fx egen behandling men også
indflydelse i forhold til 
velfærdssystemernes service, 
indretning, organisering etc. 

• Fokus på empowerment, 
’brugerviden’ er også gyldig viden, 
demokratisering af 
beslutningsprocesser, partnerskab 
ml. borger og organisationer 
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Begreber og definitioner

Implementering:

CFK arbejder i kvalitetsudviklingsprojekter med implementering, som 
den planlagte proces og de aktiviteter, der iværksættes for at omsætte
en ny idé, så den skaber kvalitet og bliver en del af gældende praksis
i organisationen (Helle Høgh, Gennembrudsprojektet om nedbringelse af tvang i 

Psykiatrien 2012-15)
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Implementation science

Fokus på at omsætte viden til praksis for at løse 
problemer:
Bygge bro mellem theory – practice gap/ knowing – doing
gap

Innovation diffussion
Knowledge utilization
Knowledge translation
Technology transfer
Evidece Based Medicine (1992)

Implementation
Science

Fidilitet vs. adaption er polerne indenfor implementeringsforskningen 
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Begreber og definitioner

Brugerinvolvering

Skelnen mellem 
1) personlig involvering i beslutninger om eget behandlingsforløb fx som 

patient i sundhedssystemet

2) Organisatorisk involvering af brugere som repræsentanter i forhold til 
brugerperspektivet i beslutningsprocesser af betydning for 
organisering, udvikling og evaluering af fx sundhedsvæsenet = 
repræsentativ brugerinddragelse (public involvement)

Formål: empowerment af borgeren og fokus på rettigheder,  
demokratisering af beslutningsprocesser, forbedret   
brugerkvalitet
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Graden af deltagelse er vigtig

Sherry Arnstein’s Latter of Citizen Participation

(Arnstein: 1969)

’Nye’ begreber vinder frem:

•Shared Decision Making

(fælles beslutningstagen)

•Co-creation / Co-production
(samskabelse af vidensproduktion)

•Co-qualification
(fælles kvalitetssikring – næste         

skridt?)

Opgør med paternalistisk, 
ekspertorienteret (bio-medicinsk) 

tilgang til behandling

Introducerer dialogisme, coaching, 
facilitering og socialkonstruktionistiske

ideer 
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Brugerinvolvering og implementering?

Brugerinvolvering i 
implementeringsprocesser

- brugerinvolvering gøres til et 
bærende organisatorisk princip, 
men formen vil variere afhængig 
af genstandsfeltet og dialog om 
involvering og rekruttering

- brugere er medskabere i 
implementeringsprocessen og 
undervises sammen med de 
professionelle, er evt. 
medundervisere, ’med-
evaluatorer eller 
forskningsassistenter

- denne tilgang udfordrer vores 
etablerede modeller og 
styringssystemer, men skaber 
tilfredshed, engagement og 
arbejdsglæde – jf Renés oplæg☺

Implementering af 
brugerinddragelse

- brugerinddragelse anskues som 
et felt professionelle skal have 
kompetencer til at realisere og 
introducere for målgruppen 
(brugerinddragelseskurser vinder 
frem)

- brugerinddragelse oversættes til 
praktiske instrumentelle 
redskaber og teknikker og der 
monitoreres løbende på
tilfredshed (brugerinddragelse et 
mål frem for et middel?)

- denne tilgang harmonerer med 
vores etablerede 
kvalitetsmodeller, strukturer og 
styringssystemer etc.
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In theory there is no difference between theory and practice –
in practice there is! (A. Einstein)
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Brugerinvolvering i 

implementeringsprocesser

”Jeg vil selv bestemme, det er da klart“.

”Jeg synes, det er rigtig godt at være med i projektet. Det er 
godt, at vi får lov til at bestemme noget mere. Det er vigtigt 
fordi så kan vi lære at tage vare på vores eget liv, og det 
føler jeg er vigtigt.”

”Hvis du kendte vores brugere ville du vide, at de ikke kan 
være med i dette projekt”

Rene Buch Nielsen, CFK

Forenklet model af CFK historik

Brugerinvolvering 
= 

Bruger og 
patientoplevet kvalitet

+

Brugere involveret i 
kvalitetsforbedringer

Implementering

=

Tilpasse metoder og 
modeller til lokale 

forhold i et 
netværkssamarbejde

+

Fastholdelse

Brugerinvolvering i 

implementering

Trods mere end tyve års politisk, forskningsmæssig og 
klinisk fokus på brugerinddragelsesområdet, er målet langt 
fra nået. De gode viljer og initiativer er stadigt præget af, at 
det er uklart, hvad vi taler om, når vi taler om 
brugerinddragelse? Og hvad der skal til for at komme ud 
over projektstadiet og implementere initiativer i praksis?

Ledelse af brugerinddragelse – hvordan kommer vi fra 
drøm til virkelighed?
Invitation til temamøde KORA 23. oktober 2013

Brugerinddragelse og 
implementering lang vej 
frem…

Forklaringen kan måske omfatte:

• at brugerinddragelse er noget der kan læres på kurser/seminarer              
(uden brugere eller med deltagelse af ekspertbrugere)

• at brugerne ikke inddrages i formulering af projekters formål og formelle 
gennemførelse, men inviteres som deltagere (ofte få udvalgte brugere)

• at brugere kun har mulighed for at svare på det vi spørger dem om      
(vurderer du, at det er godt at have indflydelse? Ja – Nej - Ved ikke?)

• at det kan være svært at rekruttere brugere, de skal ofte igennem 
”udvælgelsesprocedurer” (Nej ikke ham, han er så negativ)

• at alting alligevel er bestemt på forhånd (post it note demokrati)                                     
(det er rigtig fint du er med i dag, vi vil rigtig gerne høre din mening)

.
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Eller forklaringen kan måske omfatte en form for dobbelthed 
mellem powerment og empowerment:

Al magt til borgerne
Det er en grundlæggende værdi i MSO, at borgerne altid bestemmer, 
og at de gør det i alle situationer. 
Hertil kommer en ambition om, at borgerne så længe som muligt skal

have en tilværelse uafhængigt af kommunen – at borgerne målrettet 
og fokuseret skal uddannes i og have mulighed for at mestre eget liv. 
Det kræver god ledelse!

.

”Participation without redistribution of power is an empty and 

frustrating process for the poweless”(Arnstein 1969)

Powerment –

Beslutningsbærende implementering

Empoverment –

Beslutningsafgivende brugerinvolvering

+

=

Implementering af  
50 % besparelse 

på Ådalens 
psykiatriske centers 

dag og aften cafe

Luk og sluk eller…

Arbejdsgruppe bestående af 8 
medarbejdere og 8 brugere fra alle 
enheder i Ådalen + ledelse

11 arbejdsgruppemøder efteråret 
2012 i perioden august – november 
+ Åbne hus arrangementer

Tre undergrupper: 
brugerinvolvering, faglighed og 
kompetencer, Ådalens samlede 
tilbud

4 anbefalinger til det politiske 
udvalg (reducerede åbningstider, 
selvvisitering, gruppeforløb og 
etablering af uddannelsesforløb for 
Brugermedarbejdere) tiltrådt februar 
2013

Besparelsen på 50 % blev opnået.
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2013

Udarbejde uddannelseskoncept for 
brugermedarbejderuddannelsen

7 arbejdsgruppemøder med 
brugere, personale og ledelse  

Rekruttere interesserede brugere

Afklare om BM uddannelsen kan 
udgøre del af ressourceforløb

Feltstudie af antropologistuderende 
efteråret 2013 for at undersøge, i 
hvilket omfang udviklingsprocessen 
har medført ændrede relationer 
mellem brugere og personale

Første hold brugere begynder 
uddannelsen februar 2014

Borger

Socialområdet Sundhedsområdet

Grundideen – implementere et tværfagligt samarbejde

Brugere som aktive partnere
Brugere/personale som aktive partnere

Indflydelse på egen sundhed skal øge sundhed og trivsel for borgere med 

kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. 

Et af de primære tiltag: Fælles udannelsesforløb for borgere og personale 

(Sundhedsguider)

Sundhedsguiderne har taget initiativ til: at etablere egne hold i 
lokale idrætsforeninger fodboldhold, gymnastikhold, løbe/gå
hold, livsstilsforløb, sund cafe, temadage m.v.
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Interview med Daniel Noti, Struer 
Dagblad 4. december 2013

Den anden af Daniel Notis mærkesager er ordet 
»Brugere«, der næsten altid benyttes i de 
sammenhænge, hvor der tales om handicappede 
og udviklingshæmmende.

»Jeg hader det ord. »Brugere« af hvad? Det giver 
indtryk af at vi er mis-brugere enten af medicin 
eller af samfundet. Vi er borgere i samfundet på
lige fod med alle andre. Derfor mener jeg, at 
politikerne skal beslutte, at man skal siger »Borger 
med særlige behov« og ikke »Brugere med 
særlige behov«. Man kunne jo bare starte med at 
gøre det i Struer,« siger Daniel Noti.

Indflydelse på egen sundhed
en dråbe i projekt havet?

Indflydelse på egen sundhed
en dråbe i projekt havet?

1. Makkerskab kan medvirke til at etablere et gensidigt forpligtende 
samarbejde mellem brugere og personale

2. Undervisning kan tilrettelægges, så både brugere og personale får 
udbytte

3. 35 sundhedsguider fordelt på 5 kommuner ikke kan ændre den generelle 
sundhedstilstand for målgruppen

4. Kommuner er forskellige i deres organisation og organisatoriske stabilitet

Implementering:

• Etableret samarbejde mellem sundhedsguider og sundhedsafdelingen i 
Mariagerfjord og Morsø kommune (Kursustilbud for målgruppen)

• Netværksgruppe i Struer kommune (aktiviteter)

• Integreret del af de kommende STU forløb i Struer

• Indgår i arbejdsmiljøorganisationen på Dagsværket i Lemvig


