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Matrise for innhold i samvalgsverktøy: «Mine muligheter» 
   

«Mine muligheter» er kjernedelen i samvalgsverktøyet. Her får pasienten all relevant informasjon om alle tilgjengelige og forsvarlige muligheter. Matrisen 
er bygd opp slik: 
 

2.0 Oversikt Kort introduksjon av alle muligheter 

 Mulighet A Mulighet B Mulighet C 

2.1 Gjennomføring    

2.2 Varighet    

2.3 Nytteverdi    

2.4 Virker behandlingen?    

2.5 Bivirkninger og komplikasjoner    

 
Vær oppmerksom på at: 
- Beskrivelsene må være i tråd med nasjonale retningslinjer og pakkeforløp.  

- Behandlingstilbud som ikke er dekket av den offentlige helsetjenesten skal ikke være med blant mulighetene, men kan likevel nevnes.  

- Mulighetene skal presenteres uavhengig av om de er tilgjengelige på alle sykehus, så lenge det er et offentlig tilbud.  

- Tekstene må ikke bli for lange, kun «må vite», ikke «kjekt å vite»  
- Tekstene kan skrives i to nivåer: først det viktigste, deretter utfyllende informasjon som ligger under egen fane («les mer») 
- Du kan se eksempler fra andre medisinske problemstillinger på www.helsenorge.no/samvalg 
 
Under er malen du skal fylle ut. Hver rute inneholder: 
- Veiledning om hvilke spørsmål du skal besvare  
- Faste tekster (fet skrift) 
- Eksempler fra ulike problemstillinger (grå skrift). Disse kan gjenbrukes hvis relevant. Hvis ikke, kan de strykes.   

 

http://www.helsenorge.no/samvalg
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2.0 Oversikt   
Gi en kort oversikt over alle tilgjengelige muligheter, virkemekanisme og hensikt. Husk å inkludere «ingen behandling» dersom dette er en mulighet.  

Det finnes …… ulike muligheter for pasienter med ………………………. Det er ikke sikkert alle mulighetene kan anbefales for deg, for eksempel 
grunnet alvorlige tilleggssykdommer eller alder. Dette kan du diskutere med behandleren din.  
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 

Ved å trykke på symbolene under kan du lese mer om de ulike valgmulighetene.  
Eksempel:  
Det finnes fem ulike muligheter for pasienter med xxx.   
- Ved aktiv overvåkning går du til regelmessige kontroller over flere år. Hvis kreften utvikler seg blir du tilbudt behandling, for eksempel kirurgi eller stråling.  
- Ved kirurgi blir kreftsvulsten fjernet. Hvis ingen kreftceller har forlatt svulsten, vil du være kreftfri etter operasjonen. 
- Strålebehandling virker ved at den ødelegger kreftcellens arvestoff. Det fører til at kreftcellene mister evnen til å dele seg, og etter hvert dør. 
- Cellegift angriper primært kreftcellene og hemmer veksten av kreftsvulsten. Cellegiftbehandlingen fjerner ikke kreften, men håpet er at man kan hemme 

utviklingen noe. 
- Observasjon, eller aktiv overvåkning, innebærer kun å observere kreften, og lindre symptomer hvis de skulle oppstå. 
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2.1 Gjennomføring 
Beskriv kort praktisk gjennomføring av hver enkelt mulighet (uten å referere til eller sammenligne med de andre mulighetene).  

2.1 Mulighet A 2.1 Mulighet B 2.1 Mulighet C 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Viktig informasjon: 
- Hvilket helsepersonell møter pasienten? 
- Utredninger? 
- Nødvendige forberedelser: 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? 
 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Viktig informasjon: 
- Hvilket helsepersonell møter pasienten? 
- Utredninger? 
- Nødvendige forberedelser: 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? 
 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Viktig informasjon: 
- Hvilket helsepersonell møter pasienten? 
- Utredninger? 
- Nødvendige forberedelser: 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? 
 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 
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2.2 Varighet 
Oppgi hvilke tidsrammer som gjelder for de ulike medisinske alternativene. Dette må koordineres med tall fra pakkeforløp der det finnes.  
Husk å angi variasjonsbredden, slik at flest mulig helsepersonell kan identifisere seg med de angitte tidsrammene.  

2.2 Mulighet A 2.2 Mulighet B 2.2 Mulighet C 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Viktig informasjon: 
- Tid fra henvisning til behandlingsstart 
- Pasientforløpets totale varighet 
- Antall behandlinger 
- Om behandlingen kan gjentas 
- Anslått sykefraværsperiode 
 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Viktig informasjon: 
- Tid fra henvisning til behandlingsstart 
- Pasientforløpets totale varighet 
- Antall behandlinger 
- Om behandlingen kan gjentas 
- Anslått sykefraværsperiode 
 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Viktig informasjon: 
- Tid fra henvisning til behandlingsstart 
- Pasientforløpets totale varighet 
- Antall behandlinger 
- Om behandlingen kan gjentas 
- Anslått sykefraværsperiode 

 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 
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2.3 Nytteverdi 
Hvilken nytte kan pasienten forvente? Hvor sannsynlig er denne?  

- Beskriv og forklar mulig nytteverdi (f.eks. mortalitet, morbiditet, risikoreduksjon, livskvalitet)  
- Spesifiser nytteverdi i tall (sannsynlighet - absolutt risikoreduksjon) og tidsramme (se eksempel i rutene under).  
- Beskriv alle pasientrelevante utfall, også de som ikke har dokumentert nytteverdi. 

Dersom det ikke finnes evidens, eller den som finnes ikke er entydig, må dette oppgis eksplisitt. 

2.3 Mulighet A 2.3 Mulighet B 2.3 Mulighet C 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Eksempler: 
- 59 av 100 får bedre syn etter operasjonen».  
- Det finnes ikke tall fra studier som angir hvor 

mange som opplever reduksjon av symptomer 
fra sykdommen i løpet av behandlingen. 

- Fordelen med denne behandlingen kan være 
at du får en forlenget levetid, og at du får 
redusert symptomene fra sykdommen.  

 

Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Eksempler: 
- 59 av 100 får bedre syn etter operasjonen».  
- Det finnes ikke tall fra studier som angir hvor 

mange som opplever reduksjon av symptomer 
fra sykdommen i løpet av behandlingen. 

- Fordelen med denne behandlingen kan være 
at du får en forlenget levetid, og at du får 
redusert symptomene fra sykdommen. 

 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 
 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
 
 
Eksempler: 

- 59 av 100 får bedre syn etter operasjonen».  
- Det finnes ikke tall fra studier som angir hvor 

mange som opplever reduksjon av symptomer 
fra sykdommen i løpet av behandlingen. 

- Fordelen med denne behandlingen kan være 
at du får en forlenget levetid, og at du får 
redusert symptomene fra sykdommen.  

 

Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 
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2.4 Virker behandlingen? 
Det kan være viktig for pasienten å vite på forhånd om han/hun vil kunne ha kontroll og følge med på bedringsprosessen under behandling. 
Behandlingsrelaterte symptomer kan mistolkes av pasienten og gi unødvendige bekymringer. Derfor er det viktig at man på forhånd snakker om 
hvordan pasienten selv kan kjenne om behandlingen virker som den skal. Kan fremgangen i behandlingen overvåkes, og hvordan gjøres det i så fall? 

2.4 Mulighet A  2.4 Mulighet B 2.4 Mulighet C 

 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
Eksempler: 
- Det er ingen sammenheng mellom hvordan 

bivirkninger oppleves og om behandlingen 
hjelper. 

- Med denne behandlingen kan du ikke selv 
kjenne om sykdommen utvikler seg eller ikke. 

- Det er kun blodprøver som kan vise om 
behandlingen har effekt. 

 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
Eksempler: 
- Det er ingen sammenheng mellom hvordan 

bivirkninger oppleves og om behandlingen 
hjelper. 

- Med denne behandlingen kan du ikke selv 
kjenne om sykdommen utvikler seg eller ikke. 

- Det er kun blodprøver som kan vise om 
behandlingen har effekt. 
 

Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
Eksempler: 
- Det er ingen sammenheng mellom hvordan 

bivirkninger oppleves og om behandlingen 
hjelper. 

- Med denne behandlingen kan du ikke selv 
kjenne om sykdommen utvikler seg eller ikke. 

- Det er kun blodprøver som kan vise om 
behandlingen har effekt. 

 
Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 
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2.5 Bivirkninger og komplikasjoner 
Spesifiser bivirkninger og komplikasjoner etter: 

- Hyppighet  
- Alvorlighetsgrad  
- Akutte virkninger 
- Langtidsvirkninger  

2.5 Mulighet A 2.5 Mulighet B 2.5 Mulighet C 

Her finner du informasjon om bivirkninger og 
komplikasjoner knyttet til behandlings-
muligheten, ikke til selve sykdommen. 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
Eksempler: 
- 1-2 av 100 pasienter vil kunne oppleve 

komplikasjoner i form av blødninger, 

sårinfeksjon og blodpropp under eller etter 

operasjonen.  

- Det er ikke uvanlig at de akutte bivirkningene 

varer i 3 måneder etter avsluttet behandling, 

før de går tilbake. 

- Det er ingen bivirkninger eller komplikasjoner 

knyttet til xxx, men behandlingen stiller store 

krav til struktur i hverdagen. 
 

Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

Her finner du informasjon om bivirkninger og 
komplikasjoner knyttet til behandlings-
muligheten, ikke til selve sykdommen. 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
Eksempler: 
- 1-2 av 100 pasienter vil kunne oppleve 

komplikasjoner i form av blødninger, 

sårinfeksjon og blodpropp under eller etter 

operasjonen.  

- Det er ikke uvanlig at de akutte bivirkningene 

varer i 3 måneder etter avsluttet behandling, 

før de går tilbake. 

- Det er ingen bivirkninger eller komplikasjoner 

knyttet til xxx, men behandlingen stiller store 

krav til struktur i hverdagen. 
 

Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

Her finner du informasjon om bivirkninger og 
komplikasjoner knyttet til behandlings-
muligheten, ikke til selve sykdommen. 
 
 
Fyll inn tekst her 
 
 
Eksempler: 
- 1-2 av 100 pasienter vil kunne oppleve 

komplikasjoner i form av blødninger, 

sårinfeksjon og blodpropp under eller etter 

operasjonen.  

- Det er ikke uvanlig at de akutte bivirkningene 

varer i 3 måneder etter avsluttet behandling, 

før de går tilbake. 

- Det er ingen bivirkninger eller komplikasjoner 

knyttet til xxx, men behandlingen stiller store 

krav til struktur i hverdagen. 
 

Eventuelt nyttig tilleggsinformasjon («Les mer»): 

 


