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Observasjons- og intervjuguide, pilotering med pasienter 
Ca. 120 minutter  
 

Mål Handling Struktur/dokumentasjon 

Fase1: Informert samtykke (10 min.)  

Offisiell velkomst 

Formelle rammer 

Informert samtykke 

 Introduser deg selv og målet med intervjuet 

 Fortell hva som skal gjøres og hvor lang tid det tar 

 Be om lov til å stoppe eller avbryte underveis for 
spørsmål eller avklaringer 

 Be om lov til å ta notater og føre dem inn i protokollen 
for mulig revisjon av verktøyet 

 Be om at deltakeren signerer samtykkeerklæring  

Samtykkeerklæring 

Fase 2: Pilotering og høyttenkningsmetode (60 min.)  

Introduksjon  

Instruksjoner 

Tilrettelegging 

Pilotering 

 Unngå å gripe inn i denne fasen 

 Be om at pasienten deler sine tanker og følelser om 
verktøyet 

 Forklar at din rolle er å følge stille med, og gjøre 
notater om ting du vil spørre om senere 

 Oppmuntre pasienten 

 Følg med og prøv å forstå pasientens vei og finne 
mulige barrierer  

Notater: Observasjoner, mistanker, pasientens 
kommentarer som kan brukes i fase 3 og i protokollen.  
Observasjon med vekt på:  

 Navigasjon og orientering 

 Pålogging: Oppdages den? Skepsis? 

 Forståelse: Mål, tekster, filmer, presentasjon av 
hyppighet, ikoner  

 Informasjonsmengde: Dybde, fullstendighet, 
unødvendig info 

 Notatfunksjon: Prøver pasienten å bruke den? Hva er 
respons på krav om innlogging? Logger pasienten seg 
faktisk inn? Barrierer? 
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Fase 3: Styrt intervju (40 min.)  

Ny gjennomgang av verktøyet, nå 
styrt av intervjuer. 

Intervjuer prøver å forstå pasientens 
tilnærming enda bedre, spesielt 
eventuelle barrierer og hvorfor det 
er vanskelig. 

Utfordrende balansegang mellom å forstå nok til å komme 
videre, men ikke gå for fort fram.  
 
Styr prosessen og bruk tid der du ser behov for 
informasjon: 

 Steder hvor pasienten i fase 2 har uttrykt seg negativt 
eller positivt, verbalt eller ikke-verbalt 

 Steder som pasienten i fase 1 har unngått eller gått 
raskt gjennom 

 Steder som erfaringsmessig kan være vanskelige 
 

 Sjekk om veien gjennom verktøyet går innom alle 
didaktiske deler:  
1. Introduksjon 
2. Motivasjonsdel (filmer f.eks. på slutten av intro) 
3. Presentasjon av behandlingsmuligheter 
4. Oppsummering 
5. Egne refleksjoner 

 Sjekk om du i alle delene vet nok om: 
- Forståelse (f.eks. ved å spørre «Hvordan opplever 

du dette? Kan du gjenta det med egne ord?» el. 
lignende) 

- Relevans 
- Presentasjonsstil 
- Barrierer som er observert i fase 2 

 Sjekk spesifikt:  
- Kjenner pasienten muligheten til å redigere egne 

refleksjoner 
- Kan pasienten tenke seg å reflektere sammen med 

pårørende, eller diskutere resultatet med andre? 

Fase 4: Intervju (10 min.)  

Oppsummering og mulighet for 
generelle spørsmål. 
 
Vekt på pasientens aksept og 
subjektive vurderinger av hvordan 
verktøyet kan være til nytte. 

Mulige spørsmål:  
- Hva er din generelle oppfatning av verktøyet? 
- Vil du anbefale verktøyet til andre i samme situasjon? 
- Hvilken nytte tror du man kan ha av verktøyet? 
- Hvordan kan du merke at det er nyttig? 
- Hvilken forskjell kan det utgjøre? 
- Noe som overrasket deg? 
- Noe du er uenig i? 
- Noe du ikke likte? Hvorfor? 
- Noe du likte spesielt godt? Hvorfor? 

Til protokollen:  

 Generelt inntrykk 

 Aksept 

 Subjektiv nytteverdi 

 


