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Hva er Samvalg?

• Kommunikasjon 

• Brukermedvirkning 

• Samarbeid

• Beslutninger om utredning, behandling og oppfølging

• Informerte valg 

(Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019, s.29)



Oppdrag

• Oppdragsdokumentet for 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet 
stiller krav til alle regionale helseforetak om utvikling av flere 
samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i egen 
behandling, og å ta i bruk samvalgsverktøy. 

• Helse Nord RHF har fått ansvar for å lede et fellesprosjekt mellom 
de regionale helseforetakene for å samordne arbeidet med nye 
samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk. 
Oppdraget ble i 2018 overført til UNN. 



Samvalgssenteret status mars 2019

• Nytt navn fra oktober 2018

• Sikret finansiering for 2019-2022

• Utvidet og endret team

• Etablert samarbeid med et tysk offentlig finansiert prosjekt

• Publisert bruksanvisning og maler på https://unn.no/samvalg

• Laget brosjyre om samvalg

• Revisjon av tre verktøy (nyresvikt, sykelig overvekt og kneartrose)

• Ny publikasjon av ett verktøy (kneartose)

• Utvikler e-læringskurs i samvalg tilpasset læringsmål LIS-utdanningen

https://unn.no/samvalg




Samvalgsverktøy

https:// helsenorge.no/samvalg Under arbeid

Prostatakreft lav risiko

Prostatakreftmiddels/høy risiko

Buspyttkjertelcyste

Bukspyttkjertelkreft som ikke kan opereres

Kneartrose

Kronisk nyresvikt

Sykelig overvekt

Kirurgi ved brystkreft

Psykose (samarbeid med Helse Bergen)

Hofteartrose (samarbeid med Helse Sørøst)

Graves sykdom

INPH

Prostatakreft med spredning

Prostatakreft uten spredning

Aortastenose

Livmorknuter



Vedlikehold av verktøy

Verktøy Revisjonsdato

Kneartrose 01.01.2019

Sykelig overvekt* 01.03.2019

Bukspyttkjertelcyste* 01.04.2019

Bukspyttkjertelkreft som ikke kan opereres* 01.04.2019

Kronisk nyresvikt 01.05.2019



Samvalgsverktøy

• ..er verktøy pasienter kan 
bruke for å ta informerte 
beslutninger, for eksempel 
om hvilket 
behandlingsalternativ de 
mener er best for seg.

• Språk
Tall
Grafikk



Språk teller

En tekst er skrevet i klarspråk når 
leserne:

- finner det de trenger

- forstår det de finner

- kan bruke det de finner, til å gjøre 
det de skal.



Tall teller

• I et forsøk blant høyt utdannede personer ble følgende spørsmål stilt:

• Hvilket tall representerer den største risikoen?

• 1 av 100?

• 1 av 1000?

• 1 av 10?

• 22% svarte feil.

• Lipkus et.al. General Performance on a Numeracy Scale among Highly Educated Samples, Med Decis Making 2001;21:37-
44



https://minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/prostatakreft-
lavrisiko/mine-muligheter/kirurgi



Kvalitet

https://helsedirektoratet.no/nasjonale-
kvalitetskrav-til-samvalgsverktoy-som-skal-
publiseres-pa-helsenorgeno

The International Patient Decision Aid 
Standards (IPDAS) Collaboration IPDAS

https://helsedirektoratet.no/nasjonale-kvalitetskrav-til-samvalgsverktoy-som-skal-publiseres-pa-helsenorgeno
http://ipdas.ohri.ca/


Hva er spesielt med samvalgsverktøy?

 Beskriver tydelig hvilket valg som må vurderes

 Gir evidensbasert informasjon om helsetilstanden, mulighetene, fordeler, ulemper, 
sannsynligheter og vitenskapelig usikkerhet

 Hjelper pasientene til å sortere egne verdier

• Standard pasientinformasjon hjelper pasienter generelt i å 
forstå sykdommen og behandling, men er ikke fokusert på 
valgmulighetene.  

Elwyn et al. Medical decision making. Vol 30, Issue 6, 2010



6 steg til samvalg

1. Definer problemet
Du har kreft, det må tas et valg om tiltak for å redusere 
spredningsrisiko

2. Hva handler valget om
Leve med fremtidig risiko for utvikling eller spredning av 
kreften, eller leve med eventuelle bivirkninger og plager som 
behandlingen kan gi

3. Vise alternativene med all relevant informasjon
Aktiv overvåking, kirurgi, strålebehandling, observasjon

4. Avveining. Utforsk pasientens preferanse og verdier 

5. Beslutning. Oppsummer alternativene og diskusjonen

6. Oppfølging

https://helsenorge.no/rettigheter/samvalg



Shared decision-making as an existential journey: Aiming for restored autonomous capacity. 
Gulbrandsen et al 2016 



Resultat ved bruk av samvalg

Cochrane Library, Stacey et al (2017)
Where is the evidence? Shay et al (2015)



Pakkeforløp

Samtale
Informasjon

Beslutning

Behandling
Utredning
Diagnose

7 dager 10-13 dager

Designet for å nå frister

Samvalg

?
?



Helse-Nord

Vi har ikke tid

Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN.

Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN



Informasjon

Video-
løsning

Beslutning?

Behandling
Utredning
Diagnose Beslutning

Samvalg

Telefon

Internett

Internett





Hvorfor samvalg - LOV og rett

• Samvalg er omtalt i flere ulike stortingsmeldinger, 
oppdragsdokumenter og andre styrende dokumenter. 

• Retten til medvirkning er lovfestet: 

Pasienten har rett til å medvirke ved valg gjennom tilgjengelige og 
forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Pasient- og brukerrettighetsloven, kap.3



Hvorfor samvalg

Overordnede føringer 

……..Brukere skal involveres i 

beslutningsprosesser gjennom samvalg så de 

sikres reell innflytelse. …………

Lede et fellesprosjekt 
mellom de regionale 
helseforetakene for å 
samordne arbeidet med nye 
samvalgsverktøy og bidra til 
at eksisterende verktøy tas i 
bruk. 

Foretaksspesifikke krav: 
Universitetssykehuset Nord-
Norge: 
4. Videreføre arbeidet med utvikling 
og bruk av samvalg og 
samvalgsverktøy for å involvere 
pasienter i valg av behandlingsform. 



Dialogavtale for UNN direktøren

• *UNN skal være foregangssykehus for utvikling av samvalgsverktøy og 
implementering av samvalg jf. oppdraget gitt fra HOD. 

• Dialogavtalen for klinikklederne 
• Klinikken skal ha rutiner for bruk av samvalg 

• Alle ansatte skal gjennomgå samvalgsopplæring

• Klinikken skal i løpet av 2019 lage en plan for utvikling av samvalgsverktøy 

• Alle avdelinger som har samvalgsverktøy skal evaluere bruk av disse 



Hvorfor samvalg (Nasjonale retningslinjer for 
helse- og sosialfagutdanningene - RETHOS)

Legestudenter skal 

 kunne ta beslutninger sammen med pasienter og anvende verktøy 

for samvalg 

 Sykepleierstudenter skal kjenne til pasientrettigheter og metoder for 

samvalg 

 Fysioterapistudenter skal ha kunnskap om taushetsplikt, personvern 

og borgeres autonomi og rett til samvalg 



Hvorfor samvalg - (LIS)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-
12-08-1482/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9

Kommunikasjon

Del 1

LM-26
Kjenne til hvilke typer kunnskap en må innhente og formidle til pasienten, ved behandlingsvalg der pasientens 

preferanser og personlige avveininger er relevante (samvalg).

LM-27
Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente av forsvarlige og 

tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (samvalg).

LM-28
Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot 

hverandre og bli enige om behandling (samvalg).

Del 2-3

LM-33 Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten 



NASJONAL KOORDINERING 

Undervisning
1. Samvalg inngår i LIS  1-3

- E-læringskurs i samvalg

2. Utvikle Train-the-trainer-kurs

3. Samvalg inngår i utdanningen for alle helsearbeidere på 
universitet og høyskoler

4. Samvalg inngår i legers etter- og videreutdanning

5. Arrangere nasjonale konferanser





NASJONAL KOORDINERING 

Diverse
1. Informasjon om samvalg lett tilgjengelig på nettsidene til alle HF-

ene
- Nasjonalt redaksjonsråd

2. Diagnosekoder generer automatisk henvisning til samvalg

- Pakkeforløp??

- Epikriser??

- Henvisning til spesialist??

- Innkalling til poliklinikken??

- Innkalling til innleggelse??



Samkjøring ?? 



Organisering og økonomi

• Helse Sør-Øst: Egen RHF avdeling for 
Samhandling og brukermedvirkning

• 1 stillinger

• Helse Midt og Vest: 0

• Helse Nord: Organisert som en del 
av medisinsk klinikk

• 7 stillinger



Prioritere valg av verktøy
Sikre regionalt eierskap
Sikre regionale ressurser 
Sikre nasjonal spredning 

Nasjonal 
styringsgruppe?



DET ER RESULTATET FOR PASIENTENE SOM TELLER!    


