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Hvilke metoder er mest effektive for å fremme brukermedvirkning (blant fattige, minoritetsspråklige,
rusmisbrukere eller mennesker med psykiske lidelser) i planlegging av kommunens
helsetjenestetilbud?
Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Oppførte søkeresultater er muligens relevant for problemstillingen uten avgrensningen til kommunehelsetjeneste og/eller angitte
brukergrupper. For forskning som treffer spørsmålet mer presist må det enten søkes i andre kilder og/eller etter enkeltstudier.
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