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Intervjuguide til «Mitt valg»  
Les «Bakgrunnsinformasjon til filmteam» før du begynner å bruke denne intervjuguiden.  

Sted i verktøyet Helsepersonell  Pasienter  

1.1 Hvorfor må det 

gjøres et valg? 

Tema: Diagnosen og 

problemstillingen som 

krever at det gjøres et 

valg.  

Mål: Få fram problemstillingen som krever et valg. Mål: Få fram pasientens perspektiv på hvordan det oppleves å 

stå overfor den aktuelle problemstillingen. 

Spørsmål (inntil 2 informasjonsfilmer): 

- Kan du kort beskrive diagnosen og symptomer som 

følger med sykdommen? 

- Hvordan stilles diagnosen og hvilke prøver tas? 

- Kan du kort forklare hvilken funksjon som er rammet av 

sykdommen? 

- Hvem rammes av denne sykdommen? 

- Hvilken problemstilling gjør at det må tas et valg nå? 

- Kan du beskrive risikoen knyttet til problemstillingen? 

Spørsmål (inntil 2 informasjonsfilmer): 

- Hva innebærer diagnosen for deg? 

- Hva betyr det for deg å ha fått denne diagnosen? 

 

 

1.2 Hva er min 

helsesituasjon? 

Tema: Pasientens 

prognose og forskjeller 

som kan påvirke risiko.  

Spørsmål (inntil 2 informasjonsfilmer): 

- Hva er prognosen knyttet til problemstillingen, dersom 

man ser på naturlig forløp?  

- Kan den individuelle risikoen avgrenses nærmere, for 

eksempel ved bruk av risikogrupper?  

- Hvis ja, kan du beskrive dem kort? 

- Finnes det andre faktorer som kan påvirke prognosen 

(alder, tilleggssykdom, annet)? 

- Hvilke faktorer kan påvirke pasientens vurdering av 

risikoen? 

Ingen pasientfilmer. 
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1.3 Hva handler valget 

om? 

Tema: Grunnleggende 

avveininger. NB: Ingen 

omtale av konkrete 

behandlingsmuligheter.  

Mål: Få fram den sentrale avveiningen uten oppramsing av 

muligheter eller spesifikke bivirkninger. 

Mål: Få pasienten til å si noe med egne ord om hva valget 

egentlig innebærer, selv om pasienten og helsepersonell lander 

på like ord.  

Spørsmål (inntil 2 informasjonsfilmer): 

- Hva er den underliggende avveiingen som må tas?  

- Hva kan være spesielt vanskelig i denne situasjonen? 

- Står pasienten overfor noen dilemmaer? 

Spørsmål (inntil 2 informasjonsfilmer): 

 

1.4 Hvorfor skal jeg være 

med å bestemme? 

Tema: Oppmuntre til å 

delta i valg. Ulike 

barrierer som kan gjøre 

det vanskelig å delta.  

Mål: Invitere brukeren til å bli aktiv, fordi det er ønskelig og 

velkomment. 

Mål: Inspirere brukeren til å bli aktiv. Få fram hvordan andre har 

lyktes med å delta, eller håndtert barrierer.  

NB: Spørsmålene nedenfor kan gjerne brukes, men bør suppleres 

med spesifikke spørsmål til den aktuelle pasientgruppen.  

Spørsmål (inntil 2 motivasjonsfilmer): 

- Hva kan være vanskelig ved å delta i valget? 

- Hvorfor er det viktig at pasienten deltar i valg av 

behandling? 

 

Spørsmål (inntil 3 motivasjonsfilmer): 

- Fortell om hvordan du deltok 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? 

- Hva ville du gjøre annerledes i dag? 

- 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)? 
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Intervjuguide til «Mine muligheter» 
Les «Bakgrunnsinformasjon til filmteam» før du begynner å bruke denne intervjuguiden.  

2.0 Oversikt 

 

Mål: Presentere alle tilgjengelige muligheter, inkludert «ingen behandling» (evt. «fortsette behandling», «kun symptomatisk 

behandling», «avvente/utsette beslutningen»). 

Spørsmål: 

- Gi en oversikt over mulighetene ved å lage en liste som er lett å huske 

- Forklar virkemekanismen som hver behandling bygger på 

2.1. Gjennomføring 

 

Mål: Få fram hvordan hver enkelt mulighet gjennomføres praktisk (uten å referere til eller sammenligne med de andre 

mulighetene). 

Spørsmål: 

- Hvordan gjennomføres selve behandlingen? 

- Hvem gjør hva, og i hvilken rekkefølge?  

- Hvilket helsepersonell møter pasienten?  

- Utredninger?  

- Nødvendige forberedelser (f.eks. faste, prøver, medisinering, begrensninger i dagliglivet, annet)?  

- Konkrete medisinske tiltak (f.eks. operasjon, stråling)?  

- Dagbehandling eller innleggelse?  

- Legemidler, narkose?  

- Hvilke og hvor hyppige kontroller er nødvendige?  

- Egeninnsats fra pasientens side? 

2.2. Varighet 

 

Mål: Få fram hvor lang tid hele behandlingsforløpet tar, inkludert venteperioder, behandling og oppfølging senere. 

Spørsmål: 

- Hvor lang tid tar behandlingen, inkludert venteperioder, behandling og oppfølging? 
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- Vil det være behov for sykemelding senere, og i så fall hvor lenge? 

Hjelpespørsmål: 

- Tid fra henvisning til behandlingsstart? 

- Pasientforløpets totale varighet? 

- Antall behandlinger? 

- Kan behandlingen gjentas? 

- Anslått sykefraværsperiode? 

2.3. Nytteverdi Mål: Presentere hvilken nytte pasienten kan få av behandlingen. NB: Helsepersonell skal ikke omtale sannsynlighet her.  

Spørsmål: 

- Hvilken nytte kan pasienten få av behandlingen? 

2.4. Virker behandlingen? Ingen filmer 

2.5. Bivirkninger og 

komplikasjoner 

Mål: Presentere bivirkninger og komplikasjoner i en struktur som er lett å huske. Spør helsepersonell først hvilken struktur som er 
hensiktsmessig. Diskuter eller prøv ut flere, f.eks. kortsiktige, deretter langsiktige/hyppigste versus sjeldneste/alvorlige versus 
mindre alvorlige.  

Spørsmål: 
- Gi en oversikt over komplikasjoner og bivirkninger med en struktur som er lett å huske 

- Hvordan kan man best håndtere hver av disse bivirkningene og komplikasjonene? 

 
Hjelpespørsmål: 
Spesifiser bivirkninger og komplikasjoner etter: 
- Hyppighet  

- Alvorlighetsgrad  

- Akutte virkninger 

- Langtidsvirkninger 

 


