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HVORDAN Å INVOLVERE PASIENTER I BESLUTINGER 
OM EGEN HELSE? 
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Samvalg - sentralt i pasientens 
helsetjeneste

Pasient- og brukerrettighetsloven: 
… rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige 

undersøkelses- og behandlingsmetoder. 

Omtalt i flere stortingsmeldinger:

Sentralt i oppdragsdokument til RHFene: 
… hver enkelt pasient skal gjennom samvalg få delta i beslutninger 

om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres.

Oppdrag og bestilling til Helseforetakene 2018: 
… bidra til opplæring av helsepersonell i samvalg og 

implementering av samvalgsverktøy fra helsenorge.no. 



Definisjon av samvalg

Ved samvalg samarbeider pasient og helsepersonell om å 
treffe beslutninger om utredning, behandling og 
oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker. 
Pasienten får støtte til å vurdere alternativene, ut fra beste 
tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å 
utforske egne verdier og preferanser

(Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019). 
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Forskning

Brukermedvirkning på ulike måter
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Carman K L et al. Health Aff 2013;32:223-231 modified by Stacey
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Hvorfor samvalg?
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Eksempel 1: samvalgsverktøy



Mine behandlingsvalg





DECIDE treatment



Felles skjerm for pasient og lege – hva 
betyr pasientens prioriteringer for 

behandlingsvalget?



Eksempel 2: opplæring av helsepersonell 

o The Ottawa Decision Suppoert Tutorial (Stacey, et al)

o doktormitSDM – opplæring for leger 

o Klar for samvalg



samvalg
klar for

Rammeverk for kvalitetssikkret opplæring i samvalg

Opplæring kan skreddersys til ulike behov
o yrkesgruppe
o setting
o tid

Klar for samvalg tilbys blant annet som
o én times tverrfaglig undervisning
o to times interaktiv gruppeopplæring
o korte nettundervisnings-moduler 
o flere moduler er under utvikling

Rammeverk for opplæring 
og undervisning innen 

samvalg



Problem
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6 steg til samvalg



Tips til samvalg  , utviklet av UNN i prosjektet mine behandlingsvalg (2016) 

Eksempel 3: Andre tiltak rettet mot pasienten



Kontaktinformasjon

Simone Kienlin, 
Rådgiver samvalg, 

PhD-student

Avdeling for Samhandling og 
Brukermedvirkning, Helse Sør-Øst RHF
E-post: simone.kienlin@helse-sorost.no
Tlf: +47 936 42 406

Ta gjerne kontakt for informasjon om 
undervisning/opplæring i samvalg, 
eller utvikling av samvalgsverktøy



Nyttige ressurser

o E-læring om samvalg: www.samvalg.no

o Samvalgsverktøy: https://helsenorge.no/samvalg

o Informasjon om samvalg i Helse Sør-Øst samt små 
undervisningsvideoer: https://www.helse-
sorost.no/helsefaglig/utdanning/samvalg

o Følg gjerne samvalgssiden på facebook for 
oppdateringer og informasjon: 
https://www.facebook.com/samvalg/


