
 

Årsrapport 2020 for Samvalgssenteret 
 

Tjenestens 
navn: 

Samvalgssenteret 

Mandat:  Helseminister Bent Høie sier: «Samvalg skal være det normale» 
(Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 -2023) 

Ressurser: Ved utgangen av 2020 er det 6,4 besatte stillinger, hvorav 1 PhD 
student (forskningsmidler) og 1 masterstudent (begge på deltid).  

Har 
virksomheten 
hatt egne 
målsettinger 
for 2020, og i 
hvilken grad 
er målene 
nådd 
 

Mål 2019 – 2022 (kortversjon): 
1. Utvikle flere samvalgsverktøy slik at pasienter kan delta aktivt 
i egen behandling 
Oppnådd: Ja.  

- Utviklet generisk veileder for produksjon av samvalgsverktøy 
for helsenorge.no i tråd med prinsippene i Difis 
Prosjektveiviser 

- Tre nye verktøy: Muskelknuter i livmor, prostatakreft med 
spredning, prostatakreft uten spredning.  

- Syv reviderte verktøy: Brystkreft, Bukspyttkjertelcyste, 
bukspyttkjertelkreft, idiopatisk normaltrykkshydrocephalus 
(INPH), kneartrose, kronisk nyresykdom og muskelknuter i 
livmoren.  

- To nye verktøy under produksjon: Aortastenose, og 
Smertelindring i fødsel (veileder Helse Bergen) 

- Revisjon av Brosjyre om samvalg 
- Samisk oversettelse av to samvalgsverktøy og Brosjyre om 

samvalg 
 

2. Sørge for at samvalgsverktøyene blir tatt i bruk i Helse Nord  
Langsiktig arbeid:  

- Startet fullskala implementering av samvalg i en klinikk ved 
UNN (med kontinuerlig evaluering og korrigering) 

- Møter med foretaksledelser i alle HF i Helse Nord om støtte til 
implementering av samvalg 

- Hentet brukererfaringer og råd fra alle brukerutvalg, 
ungdomsråd og Regionalt brukerutvalg i hele Helse Nord 

- Møte med generalsekretæren i Kreftforeningen 
- Undervist over 2000 helsepersonell og pasienter om samvalg 

Undervist ved UiT: 
o Legestudenter i samvalg på 3. og 6. år 
o Alle helsefagstudenter ved oppstart 
o Mentorer ved legestudiet 

- Møte med ABIKO om samvalg som nasjonalt læringsmål for 
utdanning av kreftsykepleiere 

- Foredrag ved Uronord (urologer og kreftleger i Helse Nord) om 
samvalg og samvalgsverktøy 

- Foredrag på Regional pasientsikkerhetskonferanse 
- Utviklet Samvalgstrappen: En oversikt over ulike læringsnivå 

og læringsaktiviteter innenfor samvalg  
- Utviklet Lynkurs i samvalg for alle ansatte 

https://unn.no/samvalg
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
https://www.helsenorge.no/samvalg#Hvilke-samvalgsverkt%C3%B8y-finnes?
https://unn.no/samvalg/slik-lager-du-samvalgsverktoy
https://www.prosjektveiviseren.no/
https://www.prosjektveiviseren.no/
https://www.helsenorge.no/globalassets/samvalg/samvalgsdokumenter/samvalgsbrosjyre_digital-versjon-2020.pdf
https://unn.no/samvalg/enkel-tilgang-til-opplering-i-samvalg
https://unn.no/samvalg/lynkurs-i-samvalg


 

- Kurs i Train-the-trainer 
3. Lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale 
helseforetakene. 
Oppnådd: Ledet prosjektgruppen for nasjonal koordinering av samvalg 
med 12 arbeidsmøter i 2020.  
4. Evaluere bruk av samvalgsverktøy 
Samvalgssenteret har i løpet av 2020 pilotert ulike metoder for 
evaluering, erfaringer tas med inn i den nasjonale arbeidsgruppen.  

Aktivitet 
generelt: 

- Produsert motivasjonsfilmer i samarbeid med pasienter og 
helsepersonell til bruk lokalt, regionalt og nasjonalt. 

- Publikasjoner i ulike fagfora, alene eller i samarbeid med 
pasienter, klinikere, FHI, andre.  

- Valideringsstudie av e-læringskurs «Seks steg til samvalg» 
startet 

- Videreutviklet brukergrensesnitt for samvalgsverktøy i nært 
samarbeid med Norsk Helsenett og helsenorge.no 

- Deltatt i arbeid ifm overgang til ny CMS på helsenorge.no  
- Planlagt og klargjort for gjennomføring av Nordisk 

samvalgskonferanse. Konferansen måtte utsettes pga COVID-
19.  

- Initiert samarbeid med prosjektene Fire gode vaner og Kloke 
valg i UNN 

Endring i 
aktivitet 
sammenliknet 
med 2019 

- Økt fokus på implementering av samvalg 
- Endret til behovsprøvd revidering av samvalgsverktøy, som har 

frigitt tid til implementeringsarbeid 
- Team omdisponert til COVID-19-relatert arbeid 3-4 måneder  

Særskilt om 
aktiviteter 
utført i HF 
utenfor 
vertsforetak: 

- Veileder er i bruk i Helse Bergen ifm utvikling av 
samvalgsverktøy.  

- Foredrag for Ressursgruppen i Helse Møre- og Romsdal 
- Samarbeid med Helseplattformen om hvordan samvalg kan 

integreres i Helseplattformen  
- Alle utviklede produkter deles regionalt og nasjonalt gjennom 

ulike kanaler (samvalgsverktøy, veileder i utvikling av 
samvalgsverktøy, pasientbrosjyre, Samvalgstrappa og e-
læringskurs).  

Andre 
oppgaver: 

- Medlem av Faggruppe samvalg 
- Samarbeid med det tyske innovasjonsprosjektet Share to Care 
- Samarbeid med Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten 
- Del av stor internasjonal arbeidsgruppe, kom til runde 2 med 

EU-søknad om implementering av samvalg (EURIPIDES). 
 

Beskriv 
ledelsens 
oppfølging fra 
vertsforetak: 

Samvalg løftet opp i styrende dokumenter i UNN, samt i ulike foredrag 
ved adm. dir. Anita Schumacher 
 

Økonomi  Budsjett 2020 (mill. kr.)                   Regnskap 2020 (mill. kr.) 
8,9                                                            8 (prognose) 
Avviket for 2020 skyldes bl.a. redusert aktivitet ifm COVID-19 
(rekruttering, utvikling, reise, konferanse mm).  

https://unn.no/samvalg/samvalgsformidling-pa-programmet
https://unn.no/samvalg#nasjonal-koordinering-av-innforing-av-samvalg-i-norge
https://share-to-care.de/
https://fellesinnhold.hn.nhn.no/sok?k=samvalg&Source=https%3A%2F%2Ffellesinnhold%2Ehn%2Enhn%2Eno%2Fbehandlinger


 

Bør tjenesten 
videreføres? 
(Begrunn 
svaret) 
 
 
 

Ja. Forskning viser at pasienter ønsker å delta i valg av behandling. 
Egne data fra implementeringsarbeidet viser at 86 % av pasientene 
ved Utredningspoliklinikken ønsker å delta i valg knyttet til egen helse. 
Alle HF i Helse Nord er motiverte for å innføre samvalg, og 
brukerutvalgene ønsker samvalg.  
Samvalg har solid forankring i styrende dokumenter, eksempler: 

- Oppdragsdokumenter og tilleggsdokumenter 
- Nasjonal sykehusplan 2020 – 2023 
- Regional utviklingsplan 2035  
- Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019–2023 
- Lovverk (ref. Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven m.fl.) 

Andre 
kommentarer:  

I løpet av 2021 planlegger vi å samle erfaring for en veileder for 
implementering av samvalg i klinisk drift. Veilederen skal 
kvalitetsforbedres gjennom kontinuerlig evaluering og korrigering. 

 
Sted, dato: 7. januar 2020 
Navn: Tove Skjelbakken 

https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Regional%20utviklingsplan%202035%20Helse%20Nord.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-oke-helsekompetansen-i-befolkningen-2019-2023/id2644707/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven

