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Vil du hjelpe oss å utvikle samvalgsverktøy for (diagnose)? 
Mine behandlingsvalg lager samvalgsverktøy som legger til rette for at pasienter får relevant og 

pålitelig informasjon om sitt helseproblem og kjenner alle valgmuligheter som finnes. Se 

samvalgsverktøy for ulike diagnoser her: www.helsenorge.no/samvalg. 

 

Nå skal vi utvikle et samvalgsverktøy for pasienter med diagnose. Du er pasient i denne gruppen, og 

derfor vil vi gjerne lytte til dine erfaringer og spørsmål om ulike behandlingsmuligheter. Formålet er 

å forstå hva som er viktig for pasienter når de skal delta i beslutninger om egen helse. 

 

Hva innebærer observasjonen? 

Vi ønsker å være til stede under en konsultasjon med din lege eller sykepleier for å lytte til samtalen, 

og eventuelt stille deg noen spørsmål underveis. Det er ingen fysiske undersøkelser eller prøver som 

skal tas, og observasjonen krever ikke tilgang til din journal. Vi skal ikke samle inn medisinsk 

informasjon om deg. Under observasjonen ønsker vi å finne ut: 

 

- Hva vet du om behandlingsmulighetene? 

- Hvilke forventninger har du til behandlingen? 

- Hva eller hvem kan påvirke dine meninger når du sammen med lege/sykepleier skal bestemme 

behandlingsform? 

- Hva tenker du om dine muligheter til å påvirke hvilken behandlingsform som skal velges? 

 

Vi kommer til å be om å få gjøre lydopptak av konsultasjonen. Det er for å være sikker på at vi får 

med alt som blir sagt. Opptakene vil bli slettet så snart informasjonen er notert. Vi vil også kunne be 

om en samtale med deg for å være sikker på at vi har fått med alt.   

 

Mulige fordeler og ulemper 

Observasjonen medfører ingen konkrete fordeler eller ulemper for deg.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet over, og vil ikke kunne 

identifisere deg som pasient. Informasjonen vil ikke bli koblet til andre registre eller kilder. 

Opplysninger som registreres om deg er diagnose, kjønn og alder. Du kan for eksempel bli omtalt 

som «Mann, 57 år» eller «Kvinne, 61 år».   

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å gi samtykke til observasjon. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 

ditt samtykke uten at det får konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å delta, 

undertegner du samtykkeerklæringen på neste side.  

 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte oss på tlf. xxx 

  

http://www.helsenorge.no/samvalg
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Samtykke til observasjon under møte med lege eller sykepleier 
 
Jeg samtykker til å la noen fra Mine behandlingsvalg være tilstede under en av mine samtaler med 
lege eller sykepleier: 
 
 
Ja ___  Nei ___ 
 
 
Jeg samtykker til bruk av lydopptak: Ja ___  Nei ___      
 
 
_____________________________________________________________________________ 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om observasjonen: 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
(Signert av prosjektmedarbeider i Mine behandlingsvalg) 
 

 


