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Eksempler på kvalitative design

⚫ Kunnskap fra samtaler

⚫ Individual-intervju

⚫ Fokusgruppe

⚫ Narrativer (fortellinger), kasuistikker, andre historier

⚫ Observasjon med vekslende grad av deltakelse

⚫ Aksjonsforskning

⚫ Kvalitative metaanalyser



Vanlige problemer i medisinske og helsefaglige 
kvalitative studier

⚫ Mangel på respekt for systematikk og metodekunnskap

⚫ For stort materiale (dårlig fokus?)

⚫ Uklar analyseprosess

⚫ Dårlig dokumentasjon av resultater

⚫ Selvbekreftende påstander

⚫ Sviktende teoridiskusjon

⚫ Gammelt nytt
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Fastlegen i møte med barn som pårørende 

⚫ Hvordan kan fastlegen hjelpe barn som har alvorlig 
syke foreldre?

⚫ Barn som vokser opp med foreldre som har rusproblem, 

psykisk sykdom eller alvorlig somatisk sykdom, har selv 

økt risiko for helseplager og psykososiale problemer

⚫ Disse barna er ofte usynlige i hjelpeapparatet

⚫ Et overordnet mål med studien er å utvikle et verktøy 

som fastlegen kan bruke for å identifisere og hjelpe 

disse barna





Prosjektet har 5 delstudier
⚫ 1. Fokusgruppeintervjuer av fastleger. Hvilke erfaringer har de med barn 

som pårørende? Hvilke muligheter og begrensninger ser de i fastlegerollen?
⚫ Artikkel fra denne delstudien er publisert i Scandinavian journal of primary Health 

Care mars 2014

⚫ 2. Individuelle intervjuer av foreldre med psykisk sykdom, alvorlig fysisk 
sykdom eller rusmisbruk. Hvordan tenker de at fastlegen kan hjelpe barna 
deres? Hvilke behov ser de? 

⚫ 3. Fokusgruppeintervjuer av barn/ungdom i målgruppen. Hva slags 
oppfølging og støtte mener de fastlegen kan gi? Hvor ellers henter de støtte 
og hjelp? 

⚫ 4. Web-basert spørreundersøkelse til alle fastleger i Norge, der hypoteser 
fra de tre første delprosjektene blir undersøkt 

⚫ 5. Utvikling av verktøy og retningslinjer til hjelp for fastlegene i oppfølging av 
barn som pårørende. Dette blir til med bakgrunn i resultater fra de fire 
foregående delstudiene 





Allmennlegers beste strategier
i møte med pasienter med 
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Bakgrunn

⚫ Pasienter med medisinsk uforklarte plager og

sykdommer (MUPS) er vanlig i allmennpraksis

⚫ Fastleger opplever utfordringer når det gjelder

håndtering av disse pasientene
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Hva er MUPS?

⚫ Langvarige tilstander med invalidiserende symptomer

⚫ Varighetskrav + alvorlighetskrav

⚫ Subjektive symptomer uten objektive funn

⚫ Det medisinske blikk kan ikke påvise synlige og konsistente 

spor i kroppen

⚫ “Ukjent” årsak

⚫ Sammensatte årsaker?

Burton 2003, Hatcher 2008, Heijmans 2011 



Mål

⚫ Å sammenfatte eksempler fra norske 

allmennleger på konkrete strategier de selv har 

opplevd som meningsfylte i møte med 

pasienter med ulike MUPS-tilstander
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Design

⚫ Tre fokusgruppediskusjoner med et strategisk

utvalg av til sammen 24 erfarne fastleger i

Agder

⚫ Critical incident technique
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Flanagan 1954



Metode og analyse

⚫ Systematisk tekstkondensering

⚫ Teoristøtte

⚫ Schön’s teori om «den reflekterende praktiker»
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Malterud 2012, Schön 1983



Systematisk tekstkondensering
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Hjelpsomme strategier for allmennlegene (1)

⚫ Helhetlig gjennomgang av sykehistorie, tidligere 

utredninger og funn som grunnlag for dialog

⚫ Gå gjennom EPJ fra A til Å

⚫ Ha regelmessige konsultasjoner

⚫ Vær forberedt til konsultasjonen

⚫ Bruk klinisk undersøkelser 



“I must say that I have begun to examine more in 

the recent years. Like, I do more regular 

examinations. Touch the belly, listen and 

examine; I do not expect to find anything, but 

then I come a bit further in getting good contact 

with the patient.” (Paul)



Hjelpsomme strategier for allmennlegene (2)

⚫ Konkret beskrivelse og utveksling av symptom-

og diagnoseforståelse

⚫ Vis anerkjennelse – tål konfrontasjon

⚫ Ha en plan for utredning

⚫ Fremsnakk andre samarbeidsaktører

⚫ Tør å bruke MUPS-diagnoser



“Well, I have experienced, from my work with a 

lot of patients with MUPS, that a diagnosis 

actually has been of crucial importance (…); the 

fact that I have actually dared to diagnose. (…) 

Earlier, I was much more afraid of calling it, for 

instance, fibromyalgia.”  (Jessica) 



Hjelpsomme strategier for allmennlegene (3)

⚫ Forebygge motsetninger ved å unngå 

uhensiktsmessige tilbakemeldinger, og heller 

framforhandle en felles forklaring

⚫ Tør å begi deg ut på en forklaring

⚫ Pragmatisk og tilpasset pasienten

⚫ Skap en felles fortelling



‘[I would say] «Now we are going to make up a 
history together, which we both have to believe in. It 
does not necessarily represent the truth, but if we
both believe in it we may come one step further». 
Yet, [the GP admitted] I may then make use of some
more alternative explanations, if it is not too far away
from my medical knowledge, I would go for it… If the
patients have a narrative they believe in, instead of 
being rejected by «nothing is wrong with your
tests»… I have seen how that has been really useful
for several of my patients.’ (John)
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Konklusjon

⚫ Fastleger bruker konkrete, jordnære strategier i

konsultasjoner med pasienter med MUPS

⚫ Deling av hjelpsomme strategier med kolleger i

et fagområde hvor frustrasjon og avmakt ofte

forekommer kan inspirere fastleger til å utvikle

bærekraftig oppfølging og innovative løsninger
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Sorger og gleder for en forskerspire i travel praksis
langt fra universitetet

⚫ Rydde tid
⚫ Pasienter og ”innkommende oppdrag” tar tid og oppmerksomhet
⚫ Vikar…

⚫ Økonomi…
⚫ Stipendsøknader

⚫ Manglende forskningserfaring
⚫ Egen mangel
⚫ Mangler i nærmiljøet – både i primærhelsetjenesten og lokalsykehuset

⚫ Kontakt med forskermiljøer
⚫ God støtte fra AFE Bergen
⚫ Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)
⚫ Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
⚫ Internett og telefon er bra
⚫ Mangler lunsjpause-refleksjoner og stikke-innom-diskusjoner

⚫ Nettverksbygging er mulig
⚫ Lokale kompetansemiljøer
⚫ Interesserte kolleger
⚫ Nasjonale og internasjonale miljøer

⚫ Møter stor entusiasme hos alle!




