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Huskeliste for telefonsamtale med pasienter som skal delta i film 
 
Spør om pasienten har fått skriftlig informasjon fra legen, og om han/hun fortsatt er interessert i å 
delta. 
 
Samvalgsverktøy og bruk av filmene 

- Filmene skal ligge på helsenorge.no og vil være tilgjengelig for alle 

- Filmene skal bidra til mer samvalg og flere informerte valg, bidra til å hjelpe andre i samme 

situasjon 

Avklaringer om diagnose 

- Er du innforstått med diagnosen? 

- Snakker du åpent om diagnosen din? 

- Har du snakket med pårørende om at du skal filmes? 

- Synes du det er problematisk å skulle bli knyttet til diagnosen på film? 

Informasjonsmøte før innspillingen 

- Skal forberede deltakerne på hva de skal intervjues om og gi praktisk informasjon 

- Mulige datoer for møtet og varighet 

- Dekning av reiseutgifter 

Innspilling 

- Tid, sted og varighet for selve filmingen 

- Hvordan opptakene foregår, mulighet for flere opptak, hvor lange klipp kommer til å bli 

brukt, redigering av opptaket etterpå  

- Presiser: Intervjuet handler om hvordan det opplevdes i perioden fra du fikk diagnosen og til 

beslutningen om behandling ble tatt. 

Praktisk informasjon 

- Alle utgifter dekkes etter statens satser (reise, opphold, kost) 

- Reise og opphold må du bestille selv, enten via G-travel med faktura direkte til oss, eller ved 

å bestille og betale på vanlig måte, og få refundert etterpå. 

- Vi kan hjelpe med utfylling av reiseregning 

- Trenger du å reservere rom på pasienthotellet? 

- Be om adresse slik at vi kan sende skriftlig informasjon i posten 

Frivillig deltagelse 

- Det er frivillig å delta på filmingen  

- Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta. Dette vil 

ikke få noen konsekvenser for deg.  

- Du må signere en samtykkeerklæring før selve filmingen starter 

 


