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Informasjon til pasienter som deltar i samvalgsfilmer 
 
Filmene som lages til samvalgsverktøyet er korte informasjonsfilmer på inntil 2 minutter hver. 
Filmene skal motivere andre pasienter til å delta i samvalg. Les gjerne mer om samvalg på 
helsenorge.no/samvalg. Der finner du også en kort animasjonsfilm som forklarer hva samvalg er.  

 
Hva er din rolle i filmen?  
Din rolle er å fortelle hvordan du har opplevd det å velge mellom ulike behandlingsmuligheter. Husk:  

 Dine refleksjoner og tanker er like viktige og relevante som andres.  

 Du trenger ikke å være redd for å si noe galt. Det går alltid an å gjøre et nytt opptak.  

 Intervjuet vil handle om hvordan du opplevde tiden fra du fikk diagnosen til beslutningen om 
behandling ble tatt. Det vil ikke handle om detaljene ved sykdommen din eller behandlingen 
og tiden etterpå. 

 
Forbered deg godt  
Her er spørsmål det er nyttig å tenke gjennom før innspillingen:  

 Hva betyr det for deg å ha fått denne diagnosen? 

 Hva innebærer valget egentlig når man har fått denne diagnosen? 

 Hvordan deltok du i valg om behandling? 

 Ble det som du hadde ønsket, forventet, fryktet? 

 Hva var vanskelig for deg ved å delta i valg av behandling? 

 Hva har hjulpet deg å delta i valg av behandling? 

 Er det noe du ville gjort annerledes i dag? I så fall, hva? 

 Hvordan opplevde du informasjonen du fikk fra behandler? 

 Har du noen råd til andre pasienter i din situasjon? 

 Kan du si noe om det å ta noen med seg i konsultasjonen (f.eks. familie eller nær venn)? 

 
Praktisk informasjon 

 Varighet: Filmingen skjer i uke ukenummer. Vi tar kontakt for å finne tidspunkt som passer 
for deg. Intervjuet tar inntil 45 minutter. 

 Intervjuet: Du trenger ikke å bekymre deg for å si noe feil i intervjuet, det kan tas flere 
opptak av samme spørsmål. Vi bruker ikke hele intervjuet, bare korte klipp. Hvis du ønsker 
det kan du se og godkjenne filmene før de legges ut på helsenorge.no. 

 Reiseutgifter: Dekkes etter statens satser.  
 

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. Det vil ikke få noen konsekvenser for deg. 

 
Spørsmål? 
Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med Navn, telefonnummer og e-post til prosjektmedarbeider. 

 

Vennlig hilsen 

http://www.helsenorge.no/samvalg
https://helsenorge.no/samvalg/verktoy/prostatakreft-lavrisiko/mitt-valg

