
 

Årsrapport 2019 for Samvalgssenteret 
 

Tjenestens 
navn: 

Samvalgssenteret 

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

Ressurser: 6,6 besatte stillinger. 
Har 
virksomheten 
hatt egne 
målsettinger 
for 2019, 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.  

- Helsenorge.no: Publisert 4 nye verktøy i 2019; Graves, iNPH, 
Hofteartrose (samarbeid med HSØ), Psykose (veiledning Helse 
Bergen) 

- Revisjon av 2 verktøy ihht kvalitetskrav fra Helsedirektoratet 
- Etablert ny effektiv metodikk for kunnskapsinnhenting i 

samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) 
2. Sørge for at samvalgsverktøyene blir tatt i bruk i Helse Nord  
Langsiktig arbeid:  

- Undervist over 1000 helsepersonell og pasienter i 2019: 
ansatte i HF, studenter, mentorer, fastleger, brukerutvalg mm 

- Bearbeidet og tilgjengeliggjort e-læring for LIS: «Seks steg til 
samvalg» (samarbeid med Share to Care) 

- Kurs i samvalgsveiledning (samarbeid med HSØ) 
- Lansert nettsted for helsepersonell og pasienter 
- Organisasjonsutvikling: Samvalg i alle dialogavtaler ved UNN 

fra 2019, startet forberedelser for implementering i en klinikk i 
UNN i 2020 

3. Lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale 
helseforetakene. 
Oppnådd: Ja. Langsiktig pågående arbeid knyttet til nasjonal 
koordinering av innføring av samvalg i Norge.   

Aktivitet 
generelt: 

- Gjennomført Samvalgskonferansen 2019: «Endring i lege- og 
pasientrollene i samvalgets tid», 100 deltagere fra inn- og utland  

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

- Evaluering av E-læringskurs for LIS planlagt 
- Nært samarbeid med Norsk Helsenett og helsenorge.no 

Endring i 
aktivitet 
sammenliknet 
med 2018 

- Økt fokus på opplæring i samvalg, herunder samarbeid med UiT 
Norges arktiske universitet 

- Sertifisering i prosjektledelse av alle ansatte.  
- Tilpasset og tatt i bruk Difis Prosjektveiviser for produksjon av 

samvalgsverktøy, redusert produksjonstiden med 60%. 
Særskilt om 
aktiviteter 
utført i HF 
Utenfor 
vertsforetak: 

Samarbeid med Helse Vest og Helse Sør-Øst om samvalgsverktøy 
(psykose, brystkreft og hofteartrose) 
Samarbeid med psykolog Lars Mandelkow om utvikling av Train-the-
trainer kurs som gir en innføring i samvalg.  
Foredrag for ulike faggrupper i andre helseforetak.   

https://unn.no/samvalg
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
https://minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/graves-sykdom/mitt-valg
https://minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/inph/mitt-valg?
https://minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/hofteartrose/mitt-valg?
https://minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/psykose/mitt-valg?
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/nasjonale-kvalitetskrav-til-samvalgsverktoy-som-skal-publiseres-pa-helsenorge.no
https://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/samvalg/
https://campus.helse-nord.no/learn/course/730/seks-steg-til-samvalg
https://campus.helse-nord.no/learn/course/730/seks-steg-til-samvalg
https://unn.no/samvalg/sykepleiere-lerer-seg-samvalgsveiledning
https://unn.no/samvalg
https://unn.no/samvalg#nasjonal-koordinering-av-innforing-av-samvalg-i-norge
https://unn.no/samvalg#nasjonal-koordinering-av-innforing-av-samvalg-i-norge
https://vican.no/samvalgskonferansen19/
https://www.prosjektveiviseren.no/
https://unn.no/samvalg/lyst-a-lere-mer-om-samvalg-meld-deg-pa-train-the-trainer-kurs-na
https://unn.no/samvalg/lyst-a-lere-mer-om-samvalg-meld-deg-pa-train-the-trainer-kurs-na


 

Andre 
oppgaver: 

- Leder Nasjonal koordineringsgruppe 
- Aktiv deltagelse i Nasjonalt Fagråd 
- En rekke foredrag, abstract og postere på ulike lokale, 

regionale, nasjonale og internasjonale konferanser og møter 
- Artikler om samvalg i fagtidsskrift og dagspresse (f.eks 

nordnorsk debatt) 
- Samarbeid med det tyske innovasjonsprosjektet Share to Care 
- Samarbeid med Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten 
- Etablert Samvalgssenteret på Facebook og Twitter 

Bør tjenesten 
videreføres? 
(Begrunn 
svaret) 
 
 
 

Ja. Forskning viser at pasienter ønsker å delta i valg av behandling. 
Samvalgsverktøy gir økt kunnskap om mulighetene, og gjør at 
pasienter føler seg mer informerte og bevisst på egne verdier og 
preferanser. Det kan bidra til klarere forventinger om fordeler og 
ulemper, og bidra til at de deltar i valget. Alle RHF har fått i oppdrag å 
utvikle samvalgsverktøy og ta de i bruk. Helse Nord har i tillegg et 
særskilt nasjonalt koordineringsansvar.  
Samvalg har solid forankring i styrende dokumenter, eksempler: 

- Oppdragsdokumenter og tilleggsdokumenter, gjelder alle RHF: 
«Pasientene skal involveres i beslutningsprosesser gjennom 
samvalg så de sikres reell innflytelse.» 

- Nasjonal sykehusplan 2016 – 2019 
- Nasjonal sykehusplan 2020 – 2023 
- Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019–2023 
- Lovverk (ref. Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven m.fl.) 

Andre 
kommentarer:  

Utdrag fra arbeidet i 2020: 
- Systematisk, langsiktig samarbeid med alle brukerutvalg og 

helseforetak i regionen knyttet til implementering av samvalg 
- Omfattende revisjoner av samvalgsverktøy på helsenorge.no 
- Utvikle og evaluere e-læringskurs samt annen undervisning 
- Initiert samarbeid med Kloke valg 

 
  

https://unn.no/samvalg#nasjonal-koordinering-av-innforing-av-samvalg-i-norge
https://nordnorskdebatt.no/article/samvalg-hva-viktig-deg
https://share-to-care.de/
https://fellesinnhold.hn.nhn.no/sok?k=samvalg&Source=https%3A%2F%2Ffellesinnhold%2Ehn%2Enhn%2Eno%2Fbehandlinger
https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
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

