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Bakgrunnsinformasjon til filmteam 
 
Samvalgsverktøy legger til rette for at pasienter får relevant og pålitelig informasjon om sitt 

helseproblem og kjenner alle valgmuligheter som finnes. Verktøyene består av tekst, filmer og 

refleksjonsmoduler. Hensikten med filmene er å informere og motivere pasienter til å delta i valg av 

egen behandling.  

 

Samvalgsverktøyene skal 

- Kombinere tekst, film og grafikk for å gjøre medisinsk informasjon til leseren mest mulig 

tilgjengelig 

- Formidle støtte til å delta i en beslutning 

- Lages etter en gitt mal 

- Følge nasjonale kvalitetskriterier for samvalgsverktøy. 

 

Struktur 

Samvalgsverktøyene er bygd opp etter en fast struktur av informasjon og spørsmål. Strukturen er 

organisert i to matriser: «Mitt valg» og «Mine muligheter». Strukturen tar hensyn til hvordan 

samvalg skal formidles. Pasientene skal motivere og informere, mens helsepersonell primært skal 

informere. Matrisene er nummererte for at alle som arbeider med film enkelt skal kunne finne fram, 

i og med at det er mange filmklipp som skal produseres og plasseres.  

 

På de neste sidene finner du oversikt over:  

 

1. Plassering av film i verktøyene 

2. Krav til form og innhold i film 

3. Ulike typer film  

4. Andre relevante informasjonskilder og dokumenter 
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1. Plassering av film i verktøyene 
Denne oversikten viser på hvilke steder i verktøyet det skal være filmklipp, og hva som skal 

kommuniseres på de forskjellige stedene. 

 

Mitt valg 

Sted i verktøyet Innhold 

1.1 Hvorfor må det gjøres et valg? 

 

Diagnosen og problemstillingen som krever at det gjøres et 

valg. 

1.2 Hva er min helsesituasjon? 

 

Pasientens prognose, og forhold som kan påvirke risiko. 

1.3 Hva handler valget om?  

 

Grunnleggende avveininger, f. eks. livslengde opp mot 

livskvalitet. NB: Ingen omtale av konkrete 

behandlingsmuligheter. 

1.4 Hvorfor skal jeg være med å 

bestemme? 

Informasjon om ulike utfordringer som kan gjøre det 

vanskelig for pasienten å delta, og hvordan pasienten kan 

oppmuntres til å delta i valget.  

 

Mine muligheter 

Sted i verktøyet Innhold 

2.0 Oversikt 

 

Kort informasjon om de ulike behandlingsmulighetene som 

finnes, i riktig rekkefølge, i samme film.  

2.1 Gjennomføring 

 

Kort beskrivelse av hvordan selve behandlingen 

gjennomføres. 

2.2 Varighet Beskrivelse av hvor lang tid hele behandlingsforløpet tar, 

inkludert venteperioder, behandling og oppfølging senere. 

2.3 Nytteverdi Informasjon om hvilken nytte pasienten kan få av 

behandlingen. Nytteverdien skal ikke tallfestes, og filmene 

skal ikke fremheve noen nytteverdier framfor andre. 

2.4 Virker behandlingen? Ingen filmer 

2.5 Bivirkninger og 

komplikasjoner 

 

Beskrivelse av bivirkninger og komplikasjoner, og hvordan 

man håndterer dem. Bivirkninger og komplikasjoner skal 

ikke tallfestes (f. eks. 5 av 100 pasienter dør etter operasjon), 

og filmene skal ikke fremheve noen bivirkninger og 

komplikasjoner framfor andre. 
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2. Krav til form og innhold i film 

 

Formkrav 

- Tilnærmet lik fordeling av filmer i alle behandlingsmuligheter. 

- Helst samme antall filmer for de ulike behandlingsmulighetene 

- Hvis mulig, gi alle som blir intervjuet en plass i verktøyet. 

- Korte og konsise utsagn som kan stå alene eller fungere sammen med litt lengre utsagn.  

- Noen av filmene kan settes sammen av sekvenser av flere personer.  

- Alle som intervjues skal presenteres med fornavn, etternavn og rolle i tekstrute på skjermen. 

 

Innholdskrav helsepersonell 

- Bruk ett helsepersonell gjennomgående for alle behandlingsmuligheter, for å unngå at enkelte 

helsepersonell knyttes til enkelte valgmuligheter. Annet helsepersonell kan filmes for å supplere 

informasjonen på ulike steder.  

- Helsepersonell skal beskrive mulighetene, men ikke sette ord på sine egne vurderinger.  

- Ingen film knyttet til «Nytteverdi» skal vise helsepersonell som snakker om tall (sannsynligheten 

for at noe skjer). 

 

Innholdskrav pasienter 

- Hovedinnholdet i pasienthistoriene skal være pasientens refleksjoner om egen valgprosess: Ting 

som har gått bra og ting som er vanskelig. I starten av intervjuet kan det være hensiktsmessig at 

pasientene snakker kort om sin diagnose eller om situasjonen de er i pga. diagnosen. Dette 

hjelper andre til å identifisere seg med pasienten.  

- Pasienter skal ikke fortelle om egen behandling. Det er for å unngå at de knyttes til konkrete 

valgmuligheter, noe som igjen kan påvirke valg på en uønsket måte (bias). 

- Prøv å få den du intervjuer til å inkludere spørsmålet i svaret sitt. Eksempel: «Jeg synes det har 

vært vanskelig å være med å ta et valg, fordi ...» Dette er fordi filmene ikke skal vises som 

intervjuer, men som utsagn. 

- Filmene skal ikke være private, utleverende eller emosjonelle. Filmene bør være personlige nok 

til å appellere til målgruppen, men profesjonelle nok til å unngå emosjonelt vanskelige 

situasjoner. 
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3. Ulike typer film 

 Informasjonsfilmer  

Deltakere: Helsepersonell, men unntaksvis også pasienter. 
 

Plassering: Alle deler av verktøyet unntatt 1.4 og 2.4.  
 

Innhold 
- Sykdommen og prognoser  
- Gjennomføring og varighet av behandling 
- Mulige bivirkninger og komplikasjoner  

 

Mål  
- Gi medisinsk informasjon om sykdom og behandling 

- Vise at helsepersonell ønsker å gi pasienten denne informasjonen  

- Hvis pasienter deltar: Diagnose og sykdom fra pasientens perspektiv.  

 

Metode 
- Ta utgangspunkt i informasjon som også står i teksten 

- Unngå å la helsepersonell snakke om ting som kan være vanskelig å beskrive muntlig og 

kortfattet 

- Helsepersonell skal ikke bare representere én behandlingsmulighet, men filmene skal vise at 

helsepersonell har kunnskap om alle muligheter  

- Pasienter kan eventuelt kommentere ulike aspekter fra «Mitt valg» 

 

 Motivasjonsfilmer  

Kort bakgrunnsinformasjon: Mange pasienter ønsker å delta i valg av behandling, men det er 

likevel få som faktisk deltar. Kunnskap om hva som hindrer folk i å delta, kan være med på å 

motivere de som bruker samvalgsverktøyene. Derfor er det viktig å få fram eksempler på slike 

barrierer eller utfordringer i pasientfilmene. Eksempler på barrierer:  

- Hvis du tror at valget allerede er gjort og at du ikke har noen reell innflytelse på valget, vil 

motivasjonen til å delta i valget være lav. 

- Hvis du er opptatt av hva andre mener og forventer av deg, kan det gjøre det vanskelig å 

delta.  

- Hvis du ikke tror du kan klare å delta eller følge opp det som kreves i forbindelse med et 

valg, for eksempel på grunn av erfaringer («jeg har prøvd å gå ned i vekt mange ganger før, 

og ikke lykkes»), vil det påvirke deltagelsen negativt.  

 

Deltakere: Pasienter, men helsepersonell kan delta dersom det er for få pasientfilmer. 
 

Plassering: Kun 1.4. 
 

Innhold  
- Pasienthistorier om hva som hindrer folk i å delta  
- Eksempler på barrierer eller utfordringer som pasienter har opplevd og håndtert 
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Mål 
- Støtte og oppfordre pasienter til å delta i valg av egen behandling  
- Dele erfaringer om hvorfor det er positivt at pasienten deltar aktivt 
- Motivere pasienten til å delta i samvalg 

- Overvinne utfordringer/barrierer pasientene møter når de ønsker å delta i sitt eget valg.  

- Hvis helsepersonell deltar: Oppmuntre og invitere pasienter til å delta i valget - skape en 

positiv forventning om at helsepersonell ønsker deg velkommen som en aktiv pasient som 

ønsker å delta i beslutningen. 

 

Metode 

- Vise pasienter som forteller sin egen historie og om hvordan de deltok i sitt valg.  

- Vise pasienter som utrykker barrierer, og kan fungere som modell for hvordan barrierene 

håndteres 

- Vise de mest relevante barrierene for den aktuelle pasientgruppen 

 

4. Andre relevante informasjonskilder og dokumenter 
- Generell informasjon til de som skal filmes (informasjonsbrev, beskrivelser el.lign.) 

- Fagtekster til verktøyene (de tekstene som skal publiseres sammen med filmene) 

- Intervjuguide «Mitt valg» og «Mine muligheter» 

- Nettstedet hvor tidligere samvalgsverktøy er publisert: www.helsenorge.no/samvalg 

- Hjemmesiden til «Mine behandlingsvalg» 

 

http://www.helsenorge.no/samvalg

