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Prioritere 2

Identifisere 
medisinsk problem

Hva skal jeg gjøre? 
Finn en medisinsk problemstilling som er egnet for samvalg.

Hvordan? 
Send relevant kartleggingsskjema til pasientorganisasjon eller 
helsepersonell, alt etter hvem som har tatt initiativ til å lage 
verktøyet. Snakk med fagansvarlig helsepersonell om hva som er 
den reelle medisinske problemstillingen. Følg 
prioriteringskriterier for samvalgsverktøy. 

Hjelpemidler
- Kartleggingsskjema for helsepersonell
- Kartleggingsskjema for pasientorganisasjoner
- Prioriteringskriterier for samvalgsverktøy 
- Kartleggingssøk nye samvalgsverktøy

Risiko
Feil valg av medisinsk problemstilling. 
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Prioritere 3

Strukturere 
medisinsk problem

Hva skal jeg gjøre? 
Definer mulighetene som finnes for den aktuelle 
problemstillingen. Beskriv forholdet mellom disse: evt. 
underklasser, tid, hyppighet, likhet (f.eks. kurative og palliative 
alternativer). 

Hvordan? 
Diskuter spørsmålene med fagansvarlig, relatert til offentlige 
behandlingstilbud. Undersøk mulige begrensninger for 
enkeltpasienter, f.eks. alder, tilleggssykdommer eller annet. 
Spør hvor i behandlingsforløpet beslutningen tas. Tegn kart over 
mulighetene.

Hjelpemidler
- Kartleggingsskjema for helsepersonell
- Kart over mulighetene (tegn selv eller bruk evt. pakkeforløp)

Risiko
Struktur som ikke gjenspeiler pasientens opplevelse.
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Prioritere 4

Kartlegge faglige 
retningslinjer

Hva skal jeg gjøre? 
Undersøk relevant retningslinje dersom det finnes, eksisterende 
samvalgsverktøy og annen kvalitetssikret medisinsk informasjon 
for problemstillingen.

Hvordan? 
Gjør deg kjent med relevante kunnskapskilder: faglige 
retningslinjer, samvalgsverktøy fra andre land, fellestekster for 
helseforetakene, pasientforløp og andre fagtekster. Spør 
helsepersonell og søk på nettet.

Hjelpemidler
Ingen

Risiko
Bruke tid på en problemstilling som allerede er utviklet.
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Prioritere 5

Forankre i 
pasientforløp

Hva skal jeg gjøre? 
Finn ut hvor i pasientforløpet beslutningen tas.

Hvordan? 
Finn ut hvilken type pasientforløp helsepersonell bruker i sin 
praksis. Lokaliser beslutningen i dialog med dem. Legg til rette 
for at samvalg blir integrert i pasientforløpet. Tegn kart over 
pasientforløpet for å finne beslutningspunkt så klart som mulig, 
eller bruk pakkeforløpene der det finnes.

Hjelpemidler
Kart over pasientforløpet (tegn selv eller bruk evt. pakkeforløp).

Risiko
Stor risiko for at samvalg ikke blir implementert fordi det ikke er 
integrert i pasientforløpet.
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Prioritere 6

Kartlegge deltakere

Hva skal jeg gjøre? 
Kartlegg hvilke helseprofesjoner og miljøer som bør delta i 
arbeidet.

Hvordan? 
Spør helsepersonell hvilke profesjoner og miljøer som bør bidra 
(leger, sykepleiere, spesialister etc., og andre sykehus eller 
institusjoner).

Hjelpemidler
Kart over pasientforløpet (tegn selv eller bruk evt. pakkeforløp).

Tidsbruk
1-2 møter med helsepersonell 

Risiko
Implementeringsproblemer som følge av for lite involvering. 
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Prioritere 7

Inngå avtaler med 
helsepersonell

Hva skal jeg gjøre? 
Inngå samarbeidsavtaler med helsepersonell og lag et stabilt
fagteam. Inngå skriftlig avtale om tidsbruk (leder-leder).

Hvordan? 
Møt helsepersonell og ledelse sammen for felles forståelse. Avtal 
hvem som skal delta og inngå forpliktende avtale om tidsbruk, 
gjerne skriftlig. Avklar evt. interessekonflikter, og planlegg 
møtetidspunkter for skriveprosessen. 

Hjelpemidler
- Skjema for interessekonflikter
- Eksempel på epost til bidragsytere

Risiko
Helsepersonell har for lite tid til diskusjoner og skrivearbeid. 
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Prioritere 8

Involvere bruker-
organisasjoner

Hva skal jeg gjøre? 
Kontakt pasient- og brukerorganisasjoner for å sjekke at 
problemstillingen er relevant og viktig for pasienter. 

Hvordan? 
Kontakt pasient- og brukerorganisasjonen. Orienter om 
samvalgsverktøyet og inviter dem til å gi innspill.  

Hjelpemidler
Skjema for pasientrelevante utfall 

Risiko
Ingen spesiell. 
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Prioritere 9

Involvere nasjonale 
fagråd

Hva skal jeg gjøre? 
Sikre nasjonal faglig forankring og kontroller at problemstillingen 
anses som relevant og viktig. 

Hvordan? 
Avtal med helsepersonell hvem som skal ha kontakt med fagråd: 
prosjektmedarbeider eller helsepersonell. Inviter fagrådet til å 
delta i arbeidet, f.eks. ved å møtes eller lese gjennom 
fagtekstene når de er klare. 

Hjelpemidler
Ingen 

Risiko
Verktøyet lar seg ikke implementere på grunn av uventet 
motstand.

1.8



Prioritere 10

Søke etisk 
godkjenning

Hva skal jeg gjøre? 
Sikre at tiltak og metodikk er etisk forsvarlig og ivaretar 
datasikkerhet og personvern.

Hvordan? 
Undersøk om Regional etisk komité krever framleggserklæring
eller annen søknad. Informer personvernombud om 
samvalgsverktøyet og alle tiltak som involverer pasienter. Få 
godkjenning av samtykkeerklæringer, pasientinformasjon og 
oppbevaring av materiale. 

Hjelpemidler
- Samtykkeskjema for deltagende observasjon
- Samtykkeskjema for deltagelse i film
- Samtykkeskjema for pilotering av verktøy
- Framleggserklæring

Risiko
Lang behandlingstid noen steder. 
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Forberede 11

Gjennomgå 
kunnskapskilder

Hva skal jeg gjøre? 
Sett deg inn i faglige retningslinjer og andre kvalitetssikrede 
kilder for å se om det finnes relevant informasjon for 
samvalgsverktøyet. 

Hvordan? 
Gjør deg godt kjent med faglige retningslinjer, andre 
samvalgsverktøy og annen medisinsk informasjon for 
problemstillingen. Trekk ut informasjon som er relevant for 
verktøyet, klipp evt. inn i matrisene som huskeliste.  

Hjelpemidler
- Matrisen «Mitt valg»
- Matrisen «Mine muligheter»

Risiko
Ingen nasjonale faglige retningslinjer. 
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Forberede 12

Forberede skriving

Hva skal jeg gjøre? 
Skap felles forståelse av faginnholdet i matrisene. Fordel 
arbeidet slik at det er minst mulig ressurskrevende for 
helsepersonell som deltar.  

Hvordan? 
Gå gjennom matrisene sammen med fagansvarlige som skal 
delta. Klargjør matrisene så mye som mulig før fagansvarlige 
starter arbeidet. Avtal med fagansvarlige hvem som skal skrive 
hva. 

Hjelpemidler
- Matrisen «Mitt valg» 
- Matrisen «Mine muligheter» 

Risiko
Vanskelig å få tatt beslutninger pga. travelt helsepersonell.
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Forberede 13

Kartlegge 
pasientenes behov

Hva skal jeg gjøre? 
Kartlegg behov og utfordringer ved samvalg som er spesifikke 
for pasientgruppen

Hvordan? 
Avtal med klinikere å få delta i kliniske konsultasjoner for å lytte 
til hva som gjør at pasienter evt. ikke ønsker å delta i samvalg. 
Sammenfatt resultatene. Snakk med helsepersonell om 
barrierer. Be om litt tid i eksisterende møter for helsepersonell 
og pasienter (f.eks. avdelingsmøte, nyreskole o.l.)

Hjelpemidler
- Epost for rekruttering av pasienter til deltagende observasjon
- Observasjonsguide
- Mal for observasjonsresultater

Risiko
Manglende grunnlag for motivasjonsdelene i teksten, spesielt 
«Mitt valg», og filmer.
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Forberede 14

Justere didaktikk

Hva skal jeg gjøre? 
Tilpasse verktøyet til de spesielle utfordringer som denne 
pasientgruppen har, til bruk i tekst (1.4) og film.

Hvordan? 
Bruk resultater av deltakende observasjon. Formidle typiske 
utfordringer til filmteam. Hvis mulig, velg pasientdeltagere med 
ulikt ståsted i filmene. Bruk spesifikke eksempler i tekst og film.

Hjelpemidler
Sammenfatning av observasjonsresultater

Risiko
Pasientene som deltar er ikke representative for pasientgruppen. 
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Forberede 15

Forberede 
kunnskapsinnhenting

Hva skal jeg gjøre? 
Definer hvilken informasjon som skal presenteres i verktøyet og 
forbered en bestilling for kunnskapsinnhenting for 
problemstillingen

Hvordan? 
Integrer informasjon fra relevante kilder, pasienter og klinikere 
om relevante utfall og relevante sammenligninger.

Hjelpemidler
- PICO-skjema
- Skjema for pasientrelevante utfall
- Prosedyre for kunnskapsinnhenting

Risiko
Upresis bestilling, og bestillingen styres av eksisterende evidens. 

2.5



Forberede 16

Rekruttere 
deltakere til filmer

Hva skal jeg gjøre? 
Etabler kontakt med egnede pasienter i god tid før filming (minst 
6 uker), og lag avtaler med de som kan og ønsker å delta i 
pasientfilmer.

Hvordan? 
Gå via helsepersonell for å komme i kontakt med pasienter. 
Avtal med aktuelle pasienter at de deltar på infomøte og selve 
filmingen.

Hjelpemidler
- Informasjon til helsepersonell som skal rekruttere
- Invitasjon til å delta i pasientfilmer
- Huskeliste for telefonsamtale med pasienter
- Navneliste rekruttering

Risiko
Deltakere møter ikke opp på infomøte.
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Forberede 17

Forberede 
filmproduksjon

Hva skal jeg gjøre? 
Forbered filmproduksjon og gjennomfør anbudsprosess. 

Hvordan? 
Vurder samarbeid om anbud med andre utviklere. Lag økonomisk 
overslag og anbudsdokumenter med kravspesifikasjon. Samarbeid med 
innkjøpsavdelingen om dette. Planlegg rammer for filmingen (tidslinje, 
location, antall intervjuobjekter og filmer), siden tilbydere må kjenne 
omfang av arbeidet. Lages i dialog med helsepersonell. Lys ut anbud og 
velg leverandør.

Hjelpemidler
- Samtykkeerklæring for deltakelse i film
- Påmelding til informasjonsmøte for pasienter
- Guide til gjennomføring av infomøte
- Info om filminnspilling til pasienter
- Info om filminnspilling til helsepersonell
- Bakgrunnsinformasjon til filmteam
- Informasjon om reise og opphold

Risiko
Uklare avtaler om tidsperiode eller deltagelse.
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Forberede 18

Forberede grafikk

Hva skal jeg gjøre? 
Forbered og gjennomfør anbud eller bestilling på ikoner, grafikk, 
illustrasjoner og animasjoner. 

Hvordan? 
Vurder sammen med helsepersonell behov for animasjoner eller 
grafikk. Samarbeid om anbud med andre utviklere. Let etter evt. 
eksisterende materiale. Samarbeid med innkjøpsavdelingen om 
økonomisk overslag og evt. anbudsdokumenter.

Hjelpemidler
Ingen

Risiko
For mange illustrasjoner. 
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Produsere 19

Skrive fagtekster

Hva skal jeg gjøre? 
Gjør ferdig alle fagtekster. 

Hvordan? 
Gjør grundig forarbeid med tekstene. Sørg for at alle 
fagansvarlige er hørt og delaktige i prosessen. Lag konkrete 
avtaler med tidsfrist for ferdigstillelse. Tilby skrivehjelp, f.eks. 
fellesmøter med tekstarbeid på storskjerm, og vær tilgjengelig 
for bistand og påminnelser. Avtal hvor og når tekstene skal 
sendes til vurdering (nasjonale fagråd og andre). 

Hjelpemidler
- Kriterier for kunnskapsbasert pasientinformasjon (EBPI)
- ClaRiFig

Risiko
Ikke avsatt tid i fagmiljøene til skriving og fellesmøter. Kriterier 
for kunnskapsbasert pasientinformasjon blir ikke fulgt. 
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Produsere 20

Gjennomgå 
kunnskapsgrunnlag

Hva skal jeg gjøre? 
Gå gjennom innhentet kunnskapsgrunnlag og forankre hos 
involverte klinikere. 

Hvordan? 
Kontroller at kunnskapsgrunnlaget er i samsvar med bestillingen. 
Gå gjennom det sammen med klinikere. 

Hjelpemidler
- PICO-skjema som ble brukt ved bestilling
- Mottatt kunnskapsgrunnlag
- Veiledning for kunnskapsinnhenting

Risiko
Klinikerne er ikke enige i resultatene fra kunnskapsinnhentingen. 
Kunnskapsgrunnlaget leveres for sent eller er mangelfullt. 
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Produsere 21

Innlemme 
kunnskapsgrunnlag

Hva skal jeg gjøre? 
Presenter all innhentet evidens på riktig måte og riktig sted i 
verktøyet. 

Hvordan? 
Legg inn tall for fordeler og ulemper. Legg til utfyllende tekst og 
forklaringer. Se på hvordan dette er gjort i andre verktøy.

Hjelpemidler
- Kriterier for kunnskapsbasert pasientinformasjon (EBPI)
- Mottatt kunnskapsgrunnlag
- ClaRiFig

Risiko
Informasjonen blir ikke forstått av leseren, eller det er for 
mye/lite informasjon. Kriterier for kunnskapsbasert 
pasientinformasjon blir ikke fulgt. 
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Produsere 22

Filmproduksjon

Hva skal jeg gjøre? 
Forbered og gjennomfør filming sammen med leverandør, 
pasienter og helsepersonell. 

Hvordan? 
Oppdater alle tidslinjer. Lag rutiner for oppfølging av hvert 
gjøremål i produksjonsplanen. Vær spesielt oppmerksom på 
forberedelse sammen med de som skal intervjues. 
Filmproduksjon krever tett oppfølging og tar tid. Detaljene er 
svært viktige. Ha nær kontakt med filmselskapet underveis. 

Hjelpemidler
- Tidslinje for filmproduksjon
- Intervjuguide «Mitt valg» og «Mine muligheter»
- Oppsummering fra infomøte og deltagende observasjon

Risiko 
Uklare avtaler, forsinkelser. Deltagerne er ikke egnet. 
Intervjuene gir ikke den informasjon som trengs. 
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Produsere 23

Vurdere filmklipp

Hva skal jeg gjøre? 
Vurder om filmklippene følger kriterier for innhold og plassering 
i verktøyet.  

Hvordan? 
Lag en plan sammen med produsent for rekkefølge i arbeidet. Se 
gjennom alle filmer og kontroller at de har riktig form, innhold 
og struktur (didaktiske krav). Jobb tett med filmprodusent for 
justeringer. 

Hjelpemidler
- Skytjeneste for utveksling av filmklipp og kommentarer
- Tilbakemeldingsskjema filmklipp

Risiko
Klippene er ikke i tråd med didaktiske krav fordi produsenten 
ikke har forstått disse, eller fordi det ikke finnes gode nok 
filmsekvenser. 
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Lansere 24

Pilotere i begge 
brukergrupper

Hva skal jeg gjøre? 
Pilotere sammen med pasienter og helsepersonell.

Hvordan? 
Med pasienter: Få hjelp av helsepersonell til å finne og invitere 
pasienter til pilotering. Kontakt pasienter som har sagt ja, gi 
utfyllende informasjon og avtal tid, sted og dekning av utgifter. 
Med helsepersonell: Ta kontakt og avtal pilotering.

Hjelpemidler
- Samtykkeerklæring for pilotering, pasienter
- Samtykkeerklæring for pilotering, helsepersonell
- Intervjuguide for pilotering, pasienter
- Intervjuguide for pilotering, helsepersonell
- Oppsummeringsskjema pilotering

Risiko 
Intervjueren er ikke oppmerksom nok. Pasienten føler seg 
ukomfortabel. For lavt oppmøte. 
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Lansere 25

Revidere etter 
pilotering

Hva skal jeg gjøre? 
Juster og forbedre teksten i samvalgsverktøyet etter 
tilbakemeldinger fra piloteringen.

Hvordan? 
Les gjennom piloteringene underveis, og vurder om innspill skal 
føre til justering av teksten. Diskuter med fagfolk dersom det 
handler om forståelse eller definisjoner av faginnhold. Rent 
språklige endringer gjøres umiddelbart. 

Hjelpemidler
Oppsummeringsskjema pilotering

Risiko
Verktøyet holder ikke nødvendig kvalitet. 
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Lansere 26

Lage rutiner for 
klinisk drift

Hva skal jeg gjøre? 
Lag praktiske rutiner for helsepersonell som viser hvordan 
verktøyet skal brukes i daglig drift.

Hvordan? 
Gå gjennom rutiner for pasientkontakt sammen med lokal leder, 
f.eks. i poliklinikk. Finn ut hvor det er best å plassere informasjon 
og rutiner. Samarbeid med helsepersonell om innhold og format 
for informasjonen. Finn gjerne formuleringer som kan brukes i 
elektronisk pasientjournal (EPJ). 

Hjelpemidler
Eksempelrutine som er tilpasset egen organisasjon.

Risiko
Ikke tilgang til felles møter hvor alt helsepersonell kan få 
informasjon og oppklare spørsmål. 
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Lansere 27

Lage rutiner for 
oppdatering

Hva skal jeg gjøre? 
Lag rutiner for regelmessig oppdatering av faginnholdet, og 
oppdatering ved ny faglig evidens eller nye nasjonale 
retningslinjer.

Hvordan? 
Rutinen må dekke både utviklers og fagansvarliges ansvar. 
Samarbeid med helsepersonell om innholdet slik at alle har 
forstått det samme. Publiser på sykehusets portal for prosedyrer 
og rutiner (f.eks. Docmap), sikre at det sendes ut automatiske 
påminnelser om oppdatering.

Hjelpemidler
Ingen

Risiko
Rutinene blir ikke fulgt. 
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Lansere 28

Informere 
interessenter

Hva skal jeg gjøre? 
Inviter interessenter (pasientorganisasjoner, nasjonale fagråd, 
andre) til å lese gjennom tekstene og komme med innspill.

Hvordan? 
Forsikre deg om at alle interessentene har fått mulighet til å bidra 
etter eget ønske. Diskuter med helsepersonell hvem som bør 
informeres og hvordan.

Hjelpemidler
Ingen 

Risiko
Ingen spesiell.
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Lansere 29

Sertifisere verktøyet

Hva skal jeg gjøre? 
Kontroller at verktøyet møter nasjonale kvalitetskrav for 
samvalgsverktøy

Hvordan? 
Fyll ut digitalt skjema for nasjonale kvalitetskrav.

Hjelpemidler
Skjema for nasjonale kvalitetskrav på Helsedirektoratet.no.

Risiko
Verktøyet holder ikke høy nok kvalitet.
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Lansere 30

Lansere

Hva skal jeg gjøre? 
Forbered og gjennomfør publisering av verktøyet.

Hvordan? 
Sjekk at lenker, filmer og annet virker som det skal. Samarbeid 
tett med helsenorge.no om dette. Planlegg lanseringstidspunkt 
og eventuell oppmerksomhet i forbindelse med dette, gjerne i 
samråd med kommunikasjonsavdeling. Inviter alle bidragsytere 
og interessenter. Publiser. 

Hjelpemidler
Ingen

Risiko
Tekniske problemer med det publiserte verktøyet. 
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Vedlikeholde 31

Følge opp klinisk drift

Hva skal jeg gjøre? 
Følg opp at rutinene som er laget tas i bruk i klinisk drift. Juster 
rutinene ved behov. 

Hvordan? 
Oppsøk aktuelle avdelinger og poliklinikker, be om innpass på 
personalmøter, morgenmøter, og hos ledelsen.

Hjelpemidler
Sjekkliste for bruk i klinisk drift

Risiko
Observasjonen er ikke representativ. 
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Vedlikeholde 32

Oppdatere 
kunnskapsgrunnlag

Hva skal jeg gjøre? 
Bestill oppdatert kunnskapsgrunnlag

Hvordan? 
Bruk søkestrategien og utfallsparametrene på perioden som har 
gått siden forrige søk, for å finne eventuelle nye studier eller 
systematiske oversikter som må sjekkes opp mot utsagn eller tall 
i samvalgsverktøyet. Vær tidlig ute med å lage avtale med de 
som leverer kunnskapsgrunnlaget.

Hjelpemidler
- Rutiner for oppdatering
- PICO

Risiko
Risikoinformasjonen i verktøyet går ut på dato. Klinikerne er ikke 
enige i resultatene fra kunnskapsinnhentingen.
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Vedlikeholde 33

Revidere innhold

Hva skal jeg gjøre? 
Oppdater faginnholdet regelmessig, og ved ny faglig evidens eller 
nye nasjonale retningslinjer.

Hvordan? 
Følg rutiner, bruk automatiske påminnelser om oppdatering.

Hjelpemidler
- Rutiner for oppdatering av faginnhold
- Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Risiko
Innhold er ikke oppdatert. 
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