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Identifisering av pasienters mulige barrierer mot samvalg  
 
Denne manualen dekker en del av den didaktiske utformingen og tilpasningen av samvalgsverktøy i 

DAfactory, og inneholder:  

1) Rammer og forutsetninger for observasjon 

2) Observasjonsguide  

3) Kategorier av barrierer mot samvalg  

4) Vedlegg:  

 Teorien om planlagt atferd (TPA) 

 Eksempler på barrierer 

 

1. Rammer og forutsetninger for observasjon 

Observatøren skal kjenne kategorisystemet og kategoriene som brukes som grunnlag for 

prosedyren. Dette innebærer at observatøren har forstått prinsippet i TPA som et konsept for 

atferdsregulering, og hvordan teorien brukes i DAfactory. Observatøren skal kunne forklare:  

- Hva de enkelte komponentene i TPA betyr i DAfactory-kontekst  

- Eksempler på barrierer for alle hovedkomponenter i TPA.  

- Betydningen av alle de enkelte kategoriene i DAfactory. Denne kunnskapen trengs for å 

kunne kategorisere observasjonene senere. 

 

Observasjonen følger et strukturert opplegg som må være fullstendig forstått før observasjonen 

begynner. Identifisering av barrierer med dette opplegget krever alltid oversettelse fra abstraksjon 

til konkrete hendelser og omvendt. I tillegg er det en utfordring å observere og beskrive atferd som 

ikke vises, altså å legge merke til at ting mangler. Det er viktig å ha arbeidsoppdraget og 

kategoriene klare i hodet, slik at man kan konsentrere seg fullstendig om observasjonen. 

 

Gjennomføring  

Skriv korte notater eller bruk hukommelsen under observasjonen. Det anbefales ikke å bruke 

kategorisystemet under samtalen, fordi det vil virke forstyrrende både for observatøren og kanskje 

også pasienten.  

 

Etterarbeid  

Samlingen med notater må redigeres og ferdigstilles. Bruk gjerne også refleksjon, notater, 

hukommelsen eller observasjoner fra en annen observatør. Klassifiser funnene i henhold til 

kategorisystemet. Ved behov, rettferdiggjør nye underkategorier. Vedlagte dokumentasjonsark er 

laget for bruk etter lytting. Funn fra flere observasjoner kan settes sammen og brukes for å utforme 

pasienthistorier i film. Det finnes en egen manual som forklarer hvordan dette skal gjøres. 
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2. Observasjonsguide 

Formål  

Målet er å finne mulige barrierer/utfordringer/moderatorer/fasilitatorer (faktorer som gjør det 

enklere eller vanskeligere) som pasienten opplever eller møter i forsøket å være med i en 

samvalgsprosess. Spesifikk kunnskap om slike barrierer hjelper oss å forstå hva som er vanskelig 

med å iverksette samvalg, og hva som må til for å realisere det. Erfaring fra tidligere studier viser at 

barrierene er delvis generiske men delvis også spesifikke for den enkelte pasientgruppen. Spesifikke 

barrierer er spesielt interessant for tilpasning av samvalgsverktøy etter pasientens behov.   

 

Gjennomføring  

Undersøkelsen gjøres ved å være med som observatør i beslutningssamtaler mellom helsepersonell 

og pasient. Observatøren samler inn konkrete kommunikasjonsmomenter som, fra observatørens 

ståsted, kan antyde en barriere og som etter observasjonsfasen kan tolkes og kategoriseres 

nærmere. Dette kan f.eks. være sitater, men også bekrivelser av atferd eller høyttenkning fra 

pasientens side, som observatøren assosierer med en gitt situasjon. Observasjonen gjøres ved å 

sammenligne kommunikasjon i en konkret samtale med en ideell samvalgssamtale. I en slik ideell 

samtale ville pasienten: 

- konstatere at det er opp til ham/henne å vurdere mulighetene   

- etterspørre nytteverdi, mulig skade, muligheter 

- sammenligne mulighetene 

- uttrykke preferanser/bekymringer knyttet til de ulike mulighetene.  

 

Mulige funn 

Sammenligningen kan gi to typer resultater:  

1. Observasjon av mestring: Hvis realiteten delvis ligner en ideell samvalgssituasjon, kan 

funnene besvare spørsmålet: «Hvordan har pasienten fått det til?»  

2. Observasjon av en barriere: Hvis realiteten avviker fra en ideell samvalgssituasjon, kan 

funnene besvare spørsmålet: «Hva står i veien? Hvorfor har pasienten ikke fått det til?» 

 

Refleksjon  

Funnene er altså knyttet til observerbar eller utelatt atferd, og innebærer observatørens tolkning av 

hva som ligger til grunn for atferden. Ved å bruke samtalen som kontekst for å stimulere generering 

av hypoteser, og observasjonsguiden som redskap, skal tolkningene komme nærmest mulig 

realiteten. Dette gjøres ved å koble seg mentalt sammen med pasienten, sette seg inn i hans/hennes 

rolle og tolke ut fra dette ståstedet. Det er ikke viktig at tolkningen passer akkurat til den ene 

pasienten, men at den kunne være en mulig årsak til det som skjer eller ikke skjer.  

 

Hypotesene blir i etterkant sjekket i fokusgrupper med kliniske team og pasienter.  
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3. Kategorier av barrierer mot samvalg 

Dette arket kan brukes til dokumentasjon etter lyttingen. Eksempler kan skrives inn enten som 

sitater eller ved å beskrive observasjon og tilsvarende tolkning. Bruk en eller to setninger for å 

oppsummere: Hvordan har pasienten mestret det å delta? Hva oppfatter du som de største 

barrierene for denne pasienten? 

 

Hovedkategorier Underkategorier Funn 

1 
Bevissthet om at det 
skal tas en beslutning 

Ikke klar over at det finnes alternativer  

Forventning om at beslutningen allerede er tatt 
av helsepersonell  

 

Pasienten oppfatter sitt forhåndsbestemte valg 
som endelig  

 

Fokus er rettet mot fremtiden (unngå 
usikkerhet i beslutningsprosessen) 

 

Pasienten er ikke klar for, eller unngår å ta 
stilling til en beslutning 

 

Funn vanskelig å kategorisere 
 
 

2 
Mangel på informasjon 
eller manglende evne til 
å prosessere 
informasjon 

Behov for informasjon/mangel på kunnskap   

Vanskeligheter med å forstå informasjon, f.eks. 
medisinske ord og uttrykk 

 

Vanskeligheter med å håndtere informasjon, 
f.eks. fordi følelsene blokkerer    

 

Vanskeligheter med å evaluere informasjon, 
f.eks. pga. for stor mengde 

 

Manglende oversikt, f.eks. pga. mengde eller 
struktur 

 

Funn vanskelig å kategorisere   

3 
Misforstått eller 
ufullstendig forståelse 
av hva samvalg betyr 

Forventning om en passiv rolle i 
beslutningsprosessen 

 

Forventning om tradisjonell rollefordeling: 
pasienten forteller sin historie og legen tar en 
beslutning 

 

Forståelsen som en modell hvor legen har 
kunnskap, men pasienten tar beslutning likevel  

 

Funn vanskelig å kategorisere  

4 
Manglende tiltro til 
samvalg 

Mer tillit til helsepersonellets medisinske 
vurderinger enn til egne preferanser  

 

Frustrasjon rundt andres forventing om egen 
deltakelse i beslutningsprosessen 

 

Fatalisme eller religiøs overbevisning med 
hensyn til prognosen 

 

Oppfatning om selv å være ansvarlig for 
eventuelle negative resultater 

 

Antagelse om at alle tilgjengelige alternativer er 
like effektive  
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Oppfatning om å ikke lenger være berettiget til 
kontroll over egen helse (etter å ha fått en ny 
diagnose)  

 

Manglende tiltro til resultater fra forskning   

Funn vanskelig å kategorisere  

5 
For sterk sosial 
påvirkning 

Ukritisk vektlegging av råd fra andre 
 

Følelse av ansvar for andre nære personer, f.eks. 
omsorgsansvar, sette andres behov foran egne 

 

Unngå konflikt eller andre sosiale konsekvenser  
 

Ukjent med idéen om å være delaktig i 
beslutningsprosessen  

 

Antagelse om at helsepersonell tar hensyn til 
mine behov og vet best hva som er det riktige 
valget  

 

Funn vanskelig å kategorisere 
 

6 
Begrenset sosial 
påvirkning 

Manglende sosial støtte (påvirker motivasjon, 
mestringsforventning) 

 

Manglende kommunikasjon med nære 
pårørende om den forestående beslutningen 

 

Sprikende meninger blant helsepersonell 
(vanskelig å tolke) 

 

Funn vanskelig å kategorisere 
 

7 
Forventing om tap av 
kontroll med hensyn til 
behandling eller 
mestring av 
konsekvensene 

Usikkerhet om hvilke utfordringer/krav 
behandling kan medføre  

 

Utfordringer/krav som konsekvenser av en 
behandling kan medføre 

 

Funn vanskelig å kategorisere 
 

8 
Forventning om mangel 
på kontroll i/på 
kommunikasjon 

Skam (kroppsbilde, mangel på kunnskap) 
 

Lav selvtillit (føler seg ikke kompetent, f.eks. 
kommunikasjon) 

 

Manglende tiltro til at konsultasjonen er en 
sammenheng hvor kommunikasjon er aktuelt 

 

Funn vanskelig å kategorisere 
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Vedlegg 1: Teorien om planlagt atferd  

Teorien om planlagt atferd (TPA) ble laget for bedre å forstå hvordan indre planlegging av atferd 

foregår. Som man kan se av modellen nedenfor, må det mye til for at en atferd som en person ser 

for seg, virkelig blir realisert. I prinsippet må alle tre hovedkomponenter i sum slå ut positivt for å 

utvikle en konkret intensjon. Hvis tiltro på egen mestring ikke er sterk nok, blir det ingen atferd 

likevel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Bevissthet om at det 
skal tas en beslutning 

2. Informasjon eller evnen å 
prosessere informasjon 

3. Forståelse av hva 
samvalg betyr 

4. Forventninger mht. 
resultatene samvalg kan gi 

5. Oppleve fravær av press 

6. Oppleve sosial støtte 

7. Kontroll mht. behandling eller 
mestring av konsekvensene 

8. Kontroll i/på kommunikasjon 

Intensjon Atferd / Samvalg 

TPA-modell for samvalg 

TPA-modell for samvalg med 
empiriske kategorier 
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Vedlegg 2: Eksempler på barrierer mot samvalg 

Eksempler Underkategorier Hovedkategorier 
- Jeg ønsker bare den beste medisinske 

behandlingen som er tilgjengelig slik at jeg kan 
bli frisk 

Ikke klar over at det finnes 
alternativer 

1.  
Bevissthet om at det 
skal tas en beslutning 

- Hvilken behandling jeg skal ha er allerede 
bestemt 

- Jeg har flere valgmuligheter. 
- Hvis man har kreft av en viss type, så er det 

allerede definert hvilken behandling man skal 
ha. 

Forventning om at beslutningen 
allerede er tatt av helsepersonell  

- Jeg har allerede et ønske om hvilken behandling 
jeg vil ha, så jeg trenger ingen diskusjoner med 
helsepersonell 

Pasienten oppfatter sitt 
forhåndsbestemte valg som 
endelig 

- Jeg er helt fokusert på hva som skjer når kreften 
er behandlet 

- Legene vil behandle sykdommen uansett, og jeg 
vil heller tenke på hva som skjer etterpå. 

- Jeg synes det er vanskelig å ha kreft og ikke vite 
hva som skal skje med meg 

- Jeg klarer ikke å tenke på kreften, jeg vil heller 
tenke på tiden etterpå. Derfor vil jeg at kreften 
skal fjernes så fort som mulig, uansett hvordan 
det gjøres. 

Fokus er rettet mot fremtiden 
(unngå usikkerhet i 
beslutningsprosessen) 

- Det er for mye for meg akkurat nå å skulle være 
med på å ta en beslutning (tidsaspektet) 

- Å diskutere utførlig om behandlingsvalg ville 
bety at jeg ble konfrontert med alt som henger 
sammen med min sykdom. Det tåler jeg nesten 
ikke. 

Pasienten er ikke klar for, eller 
unngår å ta stilling til en 
beslutning 

- Jeg har ikke kunnskap nok til å bidra i forhold til 
hvilken behandling som er den beste for meg 

Snu:  
- Jeg trenger å vite hvilke ulemper som følger 

med de ulike alternativene 

Behov for informasjon/mangel på 
kunnskap  

2.  
Mangel på informasjon 
eller manglende evne å 
prosessere informasjon 

- Jeg er urolig fordi jeg ikke forstår hva den 
medisinske informasjonen betyr. 

- Jeg forstår ikke informasjonen jeg får 
- Det er for mye informasjon på en gang, og jeg 

klarer ikke å huske alt som sies 

Vanskeligheter med å forstå 
informasjon, f.eks. medisinske 
ord og uttrykk 

- Det er slitsomt å måtte forholde seg til alle 
fordeler og ulempene som beskrives 

Vanskeligheter med å håndtere 
informasjon, f.eks. fordi følelsene 
blokkerer  

 Vanskeligheter med å evaluere 
informasjon, f.eks. pga. for stor 
mengde 

- Jeg har allerede nok å gjøre med å følge med i 
prosessene. Jeg kan ikke tenke meg å ta ansvar 
eller avgjørelser. 

- Det kreves for mye (oversikt/tålmodighet) å 
være med på det å ta et behandlingsvalg 

Manglende oversikt, f.eks. pga. 
mengde eller struktur 

- Jeg kjenner ingen andre som har vært med på å 
bestemme hvilken behandling de vil ha. 

Forventning om en passiv rolle i 
beslutningsprosessen 

3.  
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- Jeg kan delta ved at jeg forteller min historie, 
det får være mitt bidrag. Legen må gjøre sin 
jobb. 

- Medvirkning for meg er å fortelle hvordan jeg 
har det 

Forventning om tradisjonell 
rollefordeling: Pasienten forteller 
sin historie og legen tar 
beslutning 

Misforstått eller 
ufullstendig forståelse 
av hva samvalg betyr 

 Forståelsen som en modell hvor 
legen har kunnskap, men 
pasienten tar beslutning likevel  

Snu:  
- Ingen andre kan vurdere de ulike alternativene 

for meg 
- Jeg tror ikke jeg kan bidra med noe når det 

gjelder å ta en beslutning om hvilken 
behandling 

Mer tillit til helsepersonellets 
medisinske vurderinger enn til 
egne preferanser  

4.  
Manglende tiltro til 
samvalg 

- Jeg er redd for at helsevesenet ikke skal ta min 
sykdom på alvor, og at jeg derfor ikke har 
mulighet til å delta i noen beslutning 

- Ville de egentlig følge min personlige oppfatning 
hvis jeg ønsket å få en annen behandling enn 
det min lege foreslår? 

Frustrasjon rundt andres 
forventing om egen deltakelse i 
beslutningsprosessen 

- Jeg tror ikke at min beslutning har en betydning 
i forhold til om kreften/sykdommen kommer 
tilbake. Derfor betyr det ikke så mye hvilken 
beslutning som tas. 

- Jeg er ekspert forberedelsene og det å mislykkes 
(slankekurer), og er redd for at uansett hva jeg 
må gjennom nå kommer jeg til å mislykkes en 
gang til 

Fatalisme eller religiøs 
overbevisning med hensyn til 
prognosen 

- Jeg er redd for at lidelsen min skal gå i arv til 
mine barn i forhold til genetikk og arv 

- Hvis jeg deltar i beslutningen vil det være min 
skyld dersom det går galt 

Oppfatning om selv å være 
ansvarlig for eventuelle negative 
resultater 

- Jeg tror ikke at min framtidige helse tilstand ble 
innflyttet ved min aktiv deltakelsen 

Antagelse om at alle tilgjengelige 
alternativer er like effektive  

- Overvekten skyldes forhold som ligger utenfor 
min kontroll (barndom, overgrep) og det å velge 
en behandling forandrer ikke disse tingene 

Oppfatning om å ikke lenger 
være berettiget til kontroll over 
egen helse (etter å ha fått en ny 
diagnose) 

- Min situasjon er så spesiell at det hjelper ikke å 
få all informasjon om nytte og bivirkninger som 
kommer fra statistikken 

- Statistikken har ingenting å si for mitt 
personlige tilfelle 

Manglende tiltro til resultater fra 
forskning  

- Jeg vil gjerne gjøre det som jeg tror at familien 
min vil 

- Min kones/nærmeste families ønsker betyr alt 
for meg  

Snu:  
- Jeg bryr meg ikke om hva andre mener i denne 

saken 

Ukritisk vektlegging av råd fra 
andre 

5.  
For sterk sosial 
påvirkning 

- Jeg har ikke hatt kontroll på ting tidligere, og er 
redd for å mislykkes, at det er min egen skyld, 
da er det bedre å la andre bestemme over meg 

Følelse av ansvar for andre nære 
personer, f.eks. omsorgsansvar, 
sette andres behov foran egne 

 Unngå konflikt eller andre sosiale 
konsekvenser  
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 Ukjent med idéen om å være 
delaktig i beslutningsprosessen.  

- Min lege vet best hva som er bra for meg  
- Legen min har allerede tatt med i betraktningen 

hva som er viktig for meg 
Snu:  
- Jeg har noen tanker om hva jeg ikke har lyst til 
Snu:  
- Det er viktig for meg å ta hensyn til aspekter 

som er viktige i mitt liv 
Snu:  
- Beslutningen påvirker viktige personlige deler 

av livet mitt (for eksempel 
impotens/lekkasje/graviditet/andre 
sykdommer/utseende/definere livskvalitet) 

Antagelse om at helsepersonell 
tar hensyn til pasientens behov 
og vet best hva som er det riktige 
valget  

Snu:  
- Jeg klarer å dele mine egne erfaringer med 

andre i samme situasjon, og blir mer bevisst i 
forhold til mine egne preferanser 

Snu:  
- Det er viktig for meg å ha med min kone / 

nærmeste familie i denne prosessen. Det gjør at 
jeg blir mer bevisst i forhold til mine egne 
preferanser 

Manglende sosial støtte (påvirker 
motivasjon, 
mestringsforventning) 

6.  
Begrenset sosial 
påvirkning 

- Jeg vet ikke hvem som kan gi meg motivasjon 
og styrke til å gjennomføre beslutningen 

- Det er vanskelig å delta i en beslutning hvis jeg 
ikke vet hva min kone egentlig mener om min 
impotens. Det kan føre til at jeg tar et feil valg. 

- Det er vanskelig å snakke med min partner om 
konsekvensene av valgene 

Manglende kommunikasjon med 
nære relasjoner om den 
forestående beslutningen 

Snu:  
- Jeg ser jo at legene / yrkesgruppene har 

forskjellige oppfatninger. Derfor er det viktig at 
jeg finner ut hva jeg ønsker 

Sprikende meninger blant 
helsepersonell (vanskelig å tolke) 

- Jeg er redd for at dette skal ta lang tid, og at jeg 
ikke holder ut frem til det tidspunktet der jeg har 
et valg 

- Jeg klarer ikke å leve opp til forventningene om 
den fysiske aktiviteten som kreves (overvekt) 

- Kravene er for overveldende, jeg kan ikke være 
med på å ta ansvar for noe jeg ikke vet om jeg 
klarer å holde (det oppleves vanskelig å forplikte 
seg for mye) 

Snu:  
- Hvis jeg deltar i beslutningen vil jeg kunne klare 

å håndtere behandlingen bedre 
(bekkenbunnstrening) 

Usikkerhet om hvilke 
utfordringer/krav behandling kan 
medføre 

7.  
Forventing om tap av 
kontroll med hensyn til 
behandling eller 
mestring av 
konsekvensene 

- Jeg er redd for å miste det forsvaret min kropp 
gir meg i dag (berøring, styrke/størrelse, 
selvbilde) fordi kroppen min kommer til å endre 
seg 

Utfordringer/krav som 
konsekvenser av en behandling 
kan medføre 

- Det tar tid for meg å åpne meg, min sykdom er 
privat, og jeg har ikke lyst til å dele 
informasjonen med andre 

Skam (kroppsbilde, mangel på 
kunnskap) 

8.  
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- Jeg er skamfull i forhold til min lidelse, og har 
ikke lyst til å snakke om min lidelse med andre 

- Jeg synes det er vanskelig å snakke om 
impotens 

- Det er vanskelig å snakke med helsepersonell i 
mitt lokalmiljø fordi jeg er redd for å møte dem i 
andre sammenhenger (butikken, nabolag) 

Forventning om 
mangel på kontroll i / 
på kommunikasjon 

- Jeg har ingen spørsmål nå. Jeg kan jo spørre 
etterpå. 

- Jeg er redd for at mine spørsmål skal være for 
enkle.  

- Jeg tror ikke at mine spørsmål er viktige nok. 
- Jeg klarer ikke å diskutere med legen (statistikk) 
- Jeg er ikke vant til å delta i beslutninger om 

egen helse 

Lav selvtillit (føler seg ikke 
kompetent, f.eks. 
kommunikasjon) 

- Legen vil ikke like det hvis jeg stiller for mange 
spørsmål, og jeg vil ikke få den behandlingen jeg 
trenger 

Snu:  
- Jeg føler at legen lytter til det jeg sier 

Manglende tiltro til at 
konsultasjonen er en setting for 
kommunikasjon 

 


