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Forskning

 Malterud (Lancet 2001): en systematisk og refleksiv

prosess for utvikling av kunnskap som på en eller 

annen måte kan vurderes og deles, med ambisjoner 

om overførbarhet utover studiens lokale 

sammenheng

 Tjora (2017): forskning som systematisk 

nysgjerrighet





Kvalitative forskningsmetoder:  

 Fortolkning av menneskelig erfaring, holdninger, 

opplevelser

 Systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av 

materiale fra samtale, observasjon eller tekst

 Gi kunnskap om og forståelse av fenomener som har 

vært lite studert, og bidra til utvikling av begreper og 

teori

 Kan også være supplement i kvantitative studier

https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/med-

helse/vurdering-av-kvalitative-forskningsprosjekt-innen-

medisin-og-helsefag/



Gruppearbeid



Velg en av disse oppgavene

 Turnuslegers erfaringer med døende pasienter

 Pasienters erfaringer med digitale konsultasjoner under 

pandemien

 Yngre fastlegers opplevelser av fastlegekrisen

 Pasienters forventninger til svangerskapskontroll hos 

fastlegen

 Eget spørsmål

 Problemstilling/forskningsspørsmål 

 Forskningsmetode 

 Utvalg 



Eksempler på kvalitative 
forskningsmetoder

 Individual-intervju 

 Diskursanalyser

 Web-basert

 Observasjon

 Fokusgruppe

 Aksjonsforskning

 Metaetnografi



Forskningsintervju
Kristina Iden, fastlege PhD

Undersøke 

sensitive tema  

hos en sårbar gruppe



Forskningsintervju

Undersøke 

sensitive tema  

hos en sårbar gruppe

Utforske 

sykehjemspasientens 

opplevelse av egen 

tristhet



Bakgrunn

 Tap og tristhet er en naturlig del av livet

 Tristhet kan defineres som

 Kontekst-spesifikk

 Grad av tristhet samsvarer med årsak

 Følelsen avtar eller forsvinner når årsaken ikke 
lenger tilstede

 Naturlig tristhet og depresjon kan være vanskelig å skille

 Aldring



 12 langtidspasienter uten kognitiv svikt

 Forstå kontekst

 Individuelle intervju på sykehjemmet

 Semistrukturert intervjuguide

 Lydfil, transkripsjon, analyse

 systematisk tekstkondensering

Metode



 Tristhet pga tap av helse og funksjonsnivå, og opplevelse 

av avhengighet av hjelpere og hjelpemidler

 Tristhet pga ensomhet, også ensomhet blant de mange i 

sykehjemmet, tap av familie og venner, og savn av 

samtaler

 Håndterte tristheten ved å akseptere situasjonen, ivareta 

minner, og ved tro

Funn





Eksempler på kvalitative 
forskningsmetoder

 Individual-intervju 

 Diskursanalyser

 Web-basert

 Observasjon

 Fokusgruppe

 Aksjonsforskning

 Metaetnografi



Diskursanalyser – utforske andres 
kommunikasjon

 Livets grunnvilkår; om kommunikasjon før høy-risiko 

intervensjoner i kardiologisk avdeling  (M Schaufel)  

 Transkript fra ti pasientsamtaler – handlet om å overleve 

usikkerhet, avklare ansvar, tillit til legen

 Ved usikkerhet fokuserte legen på informasjon om risiko og 

advarsler, mens pasienten ønsket å få legens råd

 Analyse av pasientautonomi (John Nessa, 1998)

 Valgt ut en pasientsamtale av mange

 Oppfølgingssamtale etter psyk. innleggelse – med pasient, 

ektefelle og legen

 Bekymring, vanskelige følelser fra før, konflikt, b-preparat

 Utforskning av pasientautonomi og betingelser for 

pasientautonomi



Eksempler på kvalitative 
forskningsmetoder

 Individual-intervju 

 Diskursanalyser

 Web-basert

 Observasjon

 Fokusgruppe

 Aksjonsforskning

 Metaetnografi



Web-basert

 Ved sensitive spørsmål

 Behov for anonymitet

 Rekruttering

 Mari Bjørkman, fastlege Oslo



Plakat og flyers



Web-basert

 Tre aspekter ble identifisert i pasientenes 

fortellinger 

 Behov for åpenhet hos legen - ikke ta for gitt at alle 

er heteroseksuelle

 Respekt og anerkjennelse for ulike legninger

 Legens kunnskap om spesifikke helseproblemer 

for lesbiske





Eksempler på kvalitative 
forskningsmetoder

 Individual-intervju 

 Diskursanalyser

 Web-basert

 Observasjon

 Fokusgruppe

 Aksjonsforskning

 Metaetnografi



Observasjon

 Videoopptak

 Kommunikasjon i fysioterapibehandling (AM Øien)

 Videoopptak av behandlinger kombinert med 

dybdeintervjuer, fokusgruppeintervjuer og 

personlige notater fra pasientene



Eksempler på kvalitative 
forskningsmetoder

 Individual-intervju 

 Diskursanalyser

 Web-basert

 Observasjon

 Fokusgruppe

 Aksjonsforskning

 Metaetnografi



Fokusgruppe

 Gruppedynamikk

 Samhandlingen mellom deltakerne

 Empirien består av tekster fra samtalene



Depresjonsbehandling i sykehjem
Kristina Iden, fastlege, phd
Stavanger

 Retningslinjer for depresjonsbehandling

 en kombinasjon av miljøtiltak, samtale og medikamenter. 

 40 % av sykehjemspasienter får antidepressiva

 Effekten er lik placebo ved mild og moderat depresjon

 Antidepressiva er forbundet med mange bivirkninger hos eldre

 Formål: Å utforske beslutningsgrunnlaget for å

 Starte, evaluere og avslutte depresjonsbehandling i sykehjem



Formål

 Fokusgruppestudie med sykehjemsleger og 

sykepleiere, hver for seg

 Funn:

 Vanskelig å skille sorg/tristhet og depresjon

 Legene stolte på sykepleierne

 I liten grad gjennomført diagnostikk

 Leger og sykepleiere følte press fra hjelpepleiere

 SSRI oftest eneste behandling





Eksempler på kvalitative 
forskningsmetoder

 Individual-intervju 

 Diskursanalyser

 Web-basert

 Observasjon

 Fokusgruppe

 Aksjonsforskning

 Metaetnografi



Aksjonsforskning

 Aksjon og forskning i samvirke

 Mål om å forbedre noe, sammen med 

aktørene i feltet (pas, leger eller andre)



Prosjekt med elementer av 
aksjonsforskning

 Utvikle en metode for refleksjon over legerollen 

i veiledningsgruppene

 Dokumentarfoto som utgangspunkt 

 Torgeir Gilje Lid



Bakgrunn

 Undring – basert på erfaring fra fulltids 

legevaktjobb i Stavanger 

 Ofte medisinsk ukomplisert, men 

kommunikasjonen kunne være vanskelig

 Hva skjer i møtet med en engstelig pasient eller 

pårørende?

 Kan dokumentar-fotografi fra pasientmøtene gi en 

annen, utvidet forståelse?

 Kan bildene brukes til refleksjon og læring?



Mål

 Å forstå mer av de vanskelige møtene

 Å teste ut bilder i veiledningsgruppe for å avklare om, 

og hvilke, bilder som kan stimulere til refleksjon 

omkring legerollen og kommunikasjon

 På basis av dette, utvikle en billedpakke for bruk i 

veiledningsgruppene



Aksjonsforskning
Foto som utgangspunkt for refleksjon  (TG Lid et al, BMJ 2004)







Konklusjon

 Bilder som var åpne, uten klar fortelling, fungerte best 

som trigger for refleksjon

 Mange fortellinger om usikkerhet og tvil i situasjoner

 Bildene stimulerte følelser og refleksjoner, mer enn 

ferdige fortellinger og anekdoter



Eksempler på kvalitative 
forskningsmetoder

 Individual-intervju 

 Diskursanalyser

 Web-basert

 Observasjon

 Fokusgruppe

 Aksjonsforskning

 Kvalitativ metasyntese



Kvalitativ metasyntese

 Forskningsmetode for bærekraftig gjenbruk av 

eksisterende forskningskunnskap fra kvalitative 

primærstudier

 Røtter i ulike metodetradisjoner  

 Fortolkende analyse – kvalitative metoder 

 Metaetnografi (Noblit & Hare 1988) 

 Evidence Based Medicine (EBM) – litteraturgjennomgang

 Systematiske oversikter/SR (Oxman & al 1993)



Kvalitativ metasyntese

 Syntetisere eksisterende kunnskap fra 

kvalitative primærstudier

 Finne ut hva vi allerede vet

 Førsteordens analyse: resultatdelen i 
primærstudiene

 Sette sammen det vi vet og se om det kan gi 

ny kunnskap og ny forståelse

 Andreordens analyse: fortolkning av og syntese 
av resultatdelene



 Anette Fosse

 Fastlege, phd, Mo i Rana

 Metasyntese om pårørendes opplevelse av døden i 

sykehjem 

 Samle og systematisere eksisterende forskning om 

pasienters og pårørendes erfaringer og forventninger 

om døden i sykehjem, med spesielt fokus på 

sykehjemslegens rolle





Eksempler på kvalitative 
forskningsmetoder

 Individual-intervju

 Diskursanalyser

 Web-baserte

 Observasjon

 Fokusgruppe

 Aksjonsforskning

 Kvalitativ metasyntese

Forskningsspørsmålet 

avgjør hvilken metode

som er best egnet





Frøydis Gullbrå m.fl.

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?

 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 



«The purpose of qualitative research 

is not to generalize, but to enrich our 

understanding.» 

McWhinney IR. Textbook of Family Medicine. I: 3. utgave. New York: Oxford 

University Press; 2009. s. s 13-91. 
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