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Roller i gruppene

• Gruppeleder
• Pasient
• Lege
• Observatør(er)

• Rigge oss til i en sirkel, så uforstyrret som 
mulig, hvor lege-pasient får naturlig sits



Hvordan vi trener…

• Pasientrollen – du går inn i rollen som en pasient 
du har møtt i din praksis. Om du ikke «har 
pasient», kommer du fram til meg. Fortell 
gruppelederen nødvendig info.

• Legerollen – du får info om pasienten fra 
gruppeleder. Trener på en spesifikk ferdighet.

• Gruppeleder – skal følge ALOBA, passe tiden 
(stop når nok) og se for seg at treningen blir trygg 
og god

• Observatører – observer, noter, gi tilbakemelding



Grunnkurs A

Kommunikasjon 
i allmennpraksis

Eirik Hugaas Ofstad

4. september 2019



Litt om meg
• Skulle bli allmennlege, sykehusår, farlig J
• Konst. avd.overlege i mottak/obspost i Bodø, 

spesialist i generell indremedisin, snart 
ferdig spesialist i akutt og mottaksmedisin

• Forsket på lege-pasientkommunikasjon i 9 
år, PhD 2015, nå postdoc 50%

• 20% stilling som førsteamanuensis UiT, 
AMFG, ansvarlig for Bodøpakkestudentene.

• Livet mitt som lege endret seg drastisk til det 
bedre etter at jeg ble bevisst og trente aktivt 
på hvordan jeg snakker med pasienter 
(kollegaer og pårørende).

• Dobbelt så gøy! Dobbelt så god!

Kem e dåkker?



Et litt upresist program











 
 
 
 
 

STRUKTUR 
 

16 Skape struktur  
17 Rasjonell bruk av tid 

FORARBEID 
1 Møte forberedt 

 
 
 
 
 

SAMARBEID  
 

21 Skape tillit 
22 Bygge allianse 
23 Oppmuntre til deltakelse 

INNLEDNING 
2 Etablere kontakt 
3 Avklare årsak til kontakten/innleggelsen/henvisningen 
4 Enighet om formål med samtalen/undersøkelsen 
SYKEHISTORIEN 
5 Få fram pasientens fortelling 
6 Nærmere utforsking av det medisinske perspektivet 
7 Nærmere utforsking av pasientens perspektiv 
KLINISK UNDERSØKELSE 
8 Gjøre relevante kliniske undersøkelser på en kyndig og 

skånsom måte 
ANALYSE OG PLANLEGGING 
9 Enighet om hvordan problemet kan forstås 
10 Enighet om diagnose(r) 
11 Enighet om plan 
AVSLUTNING 
12 Oppsummere og tenke framover 
ETTERARBEID 
13 Journalskriving 
14 Presentasjon for kolleger 
15 Oppfølging 

 

Verktøykassa UiT



Informasjon 

Forståelse

Pasient Lege



To viktige oppgaver:

samle og
formidle

informasjon

Lege-pasientkommunikasjon



Følelser trumfer fakta

Folks atferd er logisk

Men, tommelfingerregler fra sjelens 
anatomi:



Er det farlig?

Virker jeg dum?

Fra pasientens indre dialog:



Vet jeg hva det er?

Hvordan løses det?

Fra legens indre dialog:



Intensjon – Atferd – Effekt



Erfaringer fra klinisk hverdag

• Hva er tungt, slitsomt, vanskelig, i det kliniske 
arbeidet?



Hva vil «alltid» kunne hjelpe?



Enklest av alt: Gulbrandsens fire dyder

• Nysgjerrighet
• Klarhet
• Empati
• Mot



Nysgjerrighet
Klarhet
Empati

Mot

Litt mer detaljert: 4 gode vaner

• 1. Invester i 
begynnelsen

• 2. Få fram 
pasientperspektivet

• 3. Bruk empati
• 4. Invester i 

avslutningen
https://www.youtube.com/watch?v=-
4EDhdAHrOg

https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg


4 Gode Vaner

Utviklet av Kaiser Permanente, California
Importert til Norge av Gulbrandsen et al.



4GV: dokumentert effektivt



VANE 1: Invester i
begynnelsen!

• Oppnå god kontakt
• Få frem pasientens bekymringer og behov
• Planlegg konsultasjonen sammen med 

pasienten

Vanlig tidsbruk: 2-5 min



Invester i begynnelsen: Huskeliste
• Håndhils –presenter deg. «Beklager forsinkelsen!»
• Fokus her og nå, småprat: 

– Kom dere frem i snøværet?
– Om pasientens situasjon eller fremtreden: Hvordan har du det? 

Det beinet ser ikke noe godt ut! Sitter du ok der? etc
• Tilpass din kroppsstilling, språk, og tempo til pasienten
• Prøv å huske noe fra forrige gang, les deg opp på forhånd
• Begynn med åpne spørsmål: «Hva vil du ta opp  meg i dag?» …
• Lytt til pasienten - uten å avbryte selv om det er mye
• Sjekk at du har forstått, ved å oppsummere, evt. spørre ”er det

riktig at?” eller ”forstår jeg deg rett hvis?”.
• Anerkjenn pasientens tema eller ærend, og spør om det er flere.
• Når pasienten sier «nei»: Oppsummér temaene, lag en plan



Rollespill = Ferdighetstrening

• Agenda-ledet outcome-basert analyse (ALOBA)
• (Håndter følelser)
• Tilpasset: Hva ønsker du tilbakemelding på?
• Observatører:
• Hva skjer? Deskriptiv – normativ - preskriptiv
• Hvilke ferdigheter benytter legen?
• Hva fører det til for pasienten?
• Hva fører det til for resultatet av konsultasjonen?
– Noter stikkord! Nedskrevet = fasit



Hvordan gir vi tilbakemelding når vi 
trener på ferdigheter? ALOBA

GRUPPELEDERS OPPGAVER: 
1. Før treningen: «Hva ønsker du særlig at vi skal gi tilbakemelding 
på?»
2. Finn legen etterpå: «Hvordan var dette?»
3. Start med agendaen: «Du ønsket tilbakemelding på…, hvordan gikk 
det?»
4. Gi ordet til gruppa, tilbakemeldingen skal være beskrivende, ikke 
dømmende eller vurderende: «Hva skjedde?» «Hvilke ferdigheter 
brukte legen?» «Hvordan virket det legen gjorde/sa?»
5. Tilbakemeldingen skal gi et resultat, f.eks. et råd, om hva legen skal 
fortsette å gjøre og hva som evt kan gjøres annerledes.
«Hvilke andre måter kunne dette vært gjort/sagt på?» 
6. Avslutningsvis, legen skal selv få si noe om hva hun/han har lært/tar 
med seg? «Hva tar du med deg fra denne sesjonen/hva har du lært?»



• Pasientens FORSTÅELSE av symptomene/tilstanden - årsak, 
implikasjoner, behandling
• FØLGER for pasientens liv
• FØLELSER – bekymring, trøtthet, nedstemthet, irritasjon, 

glede…
• Pasientens FORVENTNINGER til dagens konsultasjon
• FORUTSETNINGER

Vanlig tidsbruk: 2-3 min

VANE 2: Få frem pasientperspektivet



Få frem forståelsen til pasienten

• Hva vet du om denne diagnosen?
• Hva har legen/de fortalt deg?
• Hva tror du det er som gir disse symptomene?
• Hva er det som bekymrer deg mest når det

gjelder dette?
• Hva har du gjort for å håndtere/behandle deg

til nå?
• Hva mener kona/barna/etc.?



Få frem forventningene

• Hva håpet du aller mest at jeg skulle kunne 
hjelpe deg med i dag?

• Hva tenker du om den undersøkelsen du skal 
gjennomføre...



Få frem følgene for dagliglivet

• ”Hvordan påvirker denne 
sykdommen/tilstanden dagliglivet 
ditt/arbeidet/familien?”



Egne reaksjoner
• Mange kliniske situasjoner

berører oss emosjonelt
• Hva gjør vi med det?
– Ytterpunkt 1: Vi ignorerer det
– Ytterpunkt 2: Vi overveldes av det
–Begge disse ytterpunktene

øker risikoen for utbrenthet
• Finnes det et tredje alternativ?



Hvordan gir vi tilbakemelding når vi 
trener på ferdigheter? ALOBA

GRUPPELEDERS OPPGAVER: 
1. Før treningen: «Hva ønsker du særlig at vi skal gi tilbakemelding 
på?»
2. Finn legen etterpå: «Hvordan var dette?»
3. Start med agendaen: «Du ønsket tilbakemelding på…, hvordan gikk 
det?»
4. Gi ordet til gruppa, tilbakemeldingen skal være beskrivende, ikke 
dømmende eller vurderende: «Hva skjedde?» «Hvilke ferdigheter 
brukte legen?» «Hvordan virket det legen gjorde/sa?»
5. Tilbakemeldingen skal gi et resultat, f.eks. et råd, om hva legen skal 
fortsette å gjøre og hva som evt kan gjøres annerledes.
«Hvilke andre måter kunne dette vært gjort/sagt på?» 
6. Avslutningsvis, legen skal selv få si noe om hva hun/han har lært/tar 
med seg? «Hva tar du med deg fra denne sesjonen/hva har du lært?»



VANE 3: Vis empati i alle konsultasjonens faser

• Vær åpen for pasientens følelser, positive og 
negative

• Si noe empatisk minst én gang
• Vis empati non-verbalt
• Vær oppmerksom på dine egne reaksjoner



Problem Problemløsning

Følelser

Empati

https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg

https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg


Måter å vise empati på

• Anerkjennelse: Nei, det kan ikke være lett

• Speiling Fortvilet, sier du

• Påpekning Jeg ser at du blir berørt

• Legitimering Det er jo svært forståelig at…

• Støtte Dette vil jeg hjelpe deg med

• Partnerskap La oss se om vi sammen…

• Ros Du er sterk!





Gevinster ved riktig bruk av empati

• Følelser anerkjent og håndtert
• Bedre forutsetninger for 

informasjonsutveksling
• Grundigere diagnose og oppgaveforståelse
• Mindre angst, bedre mestring
• Bedre etterlevelse
• Bedre tilfredshet og tillit



Hvordan gir vi tilbakemelding når vi 
trener på ferdigheter? ALOBA

GRUPPELEDERS OPPGAVER: 
1. Før treningen: «Hva ønsker du særlig at vi skal gi tilbakemelding 
på?»
2. Finn legen etterpå: «Hvordan var dette?»
3. Start med agendaen: «Du ønsket tilbakemelding på…, hvordan gikk 
det?»
4. Gi ordet til gruppa, tilbakemeldingen skal være beskrivende, ikke 
dømmende eller vurderende: «Hva skjedde?» «Hvilke ferdigheter 
brukte legen?» «Hvordan virket det legen gjorde/sa?»
5. Tilbakemeldingen skal gi et resultat, f.eks. et råd, om hva legen skal 
fortsette å gjøre og hva som evt kan gjøres annerledes.
«Hvilke andre måter kunne dette vært gjort/sagt på?» 
6. Avslutningsvis, legen skal selv få si noe om hva hun/han har lært/tar 
med seg? «Hva tar du med deg fra denne sesjonen/hva har du lært?»



VANE 4: Investér i avslutningen

• Fremmer potensialet for samarbeid
• Fremmer etterlevelse
• Fremmer behandlingsresultatet
• Reduserer behovet for nye timer
• Oppmuntrer til egenmestring



•Gi diagnostisk informasjon som pasienten forstår
•Opplys pasienten uten å belære
• Involver pasienten ved å sjekke forståelsen
•Diskuter mål for behandlingen
•Opplys om virkninger og bivirkninger
•Sjekk ut på en ordentlig måte

VANE 4: Investér i avslutningen



Å informere godt
• Uhyre viktig punkt – i en rekke

undersøkelser knyttet til
– Tilfredshet, etterlevelse, godt

behandlingsresultat
• Viktig at informasjon passer 

tilpasientens opprinnelige
problembeskrivelse

• Den som informeres snakker mest!
• Sjekk pasientens forståelse!



Breaking
bad 

news



44

ØVarselskudd
ØKom med nyheten
ØVent.....
ØHåndtér....

Hvordan gi dårlige nyheter



Samtaler om dårlige nyheter

SPAIN

eller

SPIKES



SPAIN
1. Sjekk på forhånd
2. Pasientens kunnskap og forventninger
3. Advarsel
4. Informasjon 
5. Ny avtale 

SPIKES



A.Sjekk på forhånd
1. at du har oppdaterte medisinske opplysninger om pasienten
2. at pårørende og/eller sykepleier deltar
3. at dere ikke blir forstyrret

B.Pasientens kunnskap og 
forventninger
4. Hva pasienten vet fra før 

«Hva har du fått å vite om sykdommen din?»

5. Hvor mye pasienten vil vite
«Er du en person som vil vite alle detaljer, eller er det nok at du får vite hva som skal skje?» 

C.Advarsel
6. Gi advarsel

«Prøven var dessverre ikke så fin som vi hadde håpet»

D.Informasjon 
7. Gi informasjon trinnvis

Lag pause etter hvert trinn og sjekk hva pasienten har oppfattet og hva pasienten tenker

8. Vis empati
«Jeg forstår at dette kan være en vanskelig beskjed å få»

9. Oppsummer til slutt 

E.Ny avtale 
10. Avtal oppfølgingssamtale

SPAIN



Avslutning og utsjekking

• Oppsummere hovedpunktene i
konsultasjonen

• Sjekke om pasienten har flere spørsmål
– Er det noe mer du lurer på?

• Evaluere konsultasjonen, hvis passende
– Hvordan har dette vært, synes du?
– Var det dette du trengte i dag?

• Forsikre pasienten om oppfølging
• Vennlig avslutning

– Hyggelig å treffe deg. Lykke til! Takk for 
nå.



Hvordan gir vi tilbakemelding når vi 
trener på ferdigheter? ALOBA

GRUPPELEDERS OPPGAVER: 
1. Før treningen: «Hva ønsker du særlig at vi skal gi tilbakemelding 
på?»
2. Finn legen etterpå: «Hvordan var dette?»
3. Start med agendaen: «Du ønsket tilbakemelding på…, hvordan gikk 
det?»
4. Gi ordet til gruppa, tilbakemeldingen skal være beskrivende, ikke 
dømmende eller vurderende: «Hva skjedde?» «Hvilke ferdigheter 
brukte legen?» «Hvordan virket det legen gjorde/sa?»
5. Tilbakemeldingen skal gi et resultat, f.eks. et råd, om hva legen skal 
fortsette å gjøre og hva som evt kan gjøres annerledes.
«Hvilke andre måter kunne dette vært gjort/sagt på?» 
6. Avslutningsvis, legen skal selv få si noe om hva hun/han har lært/tar 
med seg? «Hva tar du med deg fra denne sesjonen/hva har du lært?»



Høy-verdi spørsmål i 3 settinger

• Visitten
• ”Hva har du ligget og tenkt på som du vil ta opp 

på legevisitten i dag?”
• Poliklinikken/allmennlegekonsultasjonen
• ”Du kommer for/hva kommer du for? Noe mer? 

Noe mer?
• Akuttmottaket
• ”Hva tror du selv det kan være? Hva er du 

bekymret for at det kan være? Hva gjorde du i 
går?”



Hvordan har pasienten det?

Hvordan kan jeg bidra?

Fra legens indre dialog etter 
kurset: Vær nysgjerrig

Bry deg



Kommunikasjon er en ferdighet som 
kan læres:

Vær bevisst – tren aktivt, alltid!

• Tenk over konsultasjonene
• Les 
• Prøv noe – Lek!
• Bruk kollegaer
• Ta opp video
• Hold på!



Lykke til!! J



KLINISK RELEVANTE BESLUTNINGER, HVA ER 
DE, HVORDAN FATTES DE OG HVEM SKAL 

BESTEMME?

Eirik Hugaas Ofstad
Grunnkurs A Bodø 4. september 2019



Bakgrunn
• Er det sammenheng 

mellom kvalitet på 
”det medisinske” og 
legens kommunikasjon 
med pasienter?

• Deskritiv, normativ, 
preskriptiv

• Hva er ”det 
medisinske”?

• Hva er en beslutning?





Hva er en beslutning? Litt beslutningshistorie og – teori

• ”Decision-making is regarded as the cognitive process
resulting in the selection of a belief or a course of action 
among several alternative possibilities”

• Det rasjonelle mennesket (Benjamin Franklin, Bernoulli, 
Descartes, Spinoza, Leibniz)

• Bounded rationality (Simon, March, Cohen): ”rasjonaliteten 
begrenses av tilgjengeligheten på informasjon, kognitive evner 
og tidspress for beslutningstakerne”

• Bias and heuristics = skjevheter og snarveier (Tversky og 
Kahnemann). Tilgjengelighet, representativitet, justering fra 
anker. Mønstergjenkjenning.

• System 1 og system 2 (Tversky og Kahnemann), raskt og 
automatisk versus langsomt og analytisk



Hvilke typer klinisk relevante 
beslutninger gjør dere i deres 
hverdag med pasienter?

Diskuter med sidepersonen i 2-3 min



En bred definisjon
• Et utsagn som forplikter til en spesifikk, klinisk

relevant handling
og/eller
• Et utsagn som inneholder mening og tyngde fordi

det sies av den ansvarlige kliniker“

1)  Klinisk relevant 
“Jeg skriver ut blodtrykksenkende til deg”
versus “Vi kan bestille en taxi til deg”

2)  vedrørende pasienten (ikke generell medisinsk info/forelesning):
“Jeg tror du har fått kreft på grunn av røyking
versus    “Mange får kreft på grunn av røyking”





Hvor mange beslutninger fant vi?



• 372 lege-pasientmøter
• Gjennomsnittsvarighet 22 min
• Identifisering av 4976 beslutninger
• 13,4 beslutninger/møte (2-40)

Beslutninger i sykehus

•Innhente informasjon 10%

•Definere problem 30%

•Enkel evaluering 17%

•Medikamentrelatert 13%

•Råd/forholdsregler 8%

•Intervensjon 5%

•Behandlingsmål 1%

•Kontaktrelatert 10%

•Lov/regelrelatert 2%

•Avvisning/utsettelse 4%

DIAGNOSTISKE (57%) TERAPEUTISKE (27%) ADMINISTRATIVE (16%)

Hvordan stemmer dette med deres hverdag?



Hva påvirker deres kliniske 
beslutninger?

Diskuter med sidepersonen



Beslutning

Lege Pasient

”Øvrigheten”



Beslutning

PERSON
• Humør
• Følelser
• Mål
• Håp
• Autonomi
• Kjemi
• Tillit

SYSTEM
• Andre
• Tid
• Økonomi
• Tilgjengelighet 

av ressurser
• Lover
• Regler
• Presse

• KUNNSKAP
• Episteme
• Tilgjengelighet
• Presentasjon
• Usikkerhet/ 

risiko/suksess
• Utrygghet

Makt



PASIENTINVOLVERING I BESLUTNINGER OM 
BEHANDLING - ER DET MULIG OG I SÅ FALL 

HVORDAN?

Eirik Hugaas Ofstad
Grunnkurs A Bodø 4. september 2019



Hoffmann, Montori & Del 
Mar “The Connection 
Between Evidence-
Based Medicine and 
Shared Decision Making”
JAMA. 2014.















Den moderne legen

Paternalisme 
eller autonomi

Pasient eller

kunde

Rettigheter, 
behov eller 
krav

Alternativer

Preferanser

Retningslinjer 
eller 
dømmekraft



Sentrale begreper
Etikk Lovverk

Institusjonelle krav Tid

Ressurser

Makt

Medisinsk 
kunnskap

Rekvisisjons-
rett

…

Ressurser 

Personlig 
kunnskap

Kunnskap 
om helse

Håp

Familie

Penger

…

Krefter i arbeid

Risiko – usikkerhet

Følelser – utrygghet

Roller – forventninger – tillit

Hvem tar avgjørelsen?





Hvor mye SDM er det i Ahus-materialet?
30 forsøk på SDM – 2 ender “etter boka”

Dette er legenes hjemmebane
>40 beslutninger/timen - 2-10 pasienter/timen

For leger er konsultasjonene automatisert
For pasienter setter konsultasjonene i gang nye 

tankeprosesser som krever oppmerksomhet

For pasienten er konsultasjonen ALDRI 
hjemmebane



The medical
encounter

START

END





“We’ll have you do some more tests” 

“Your sugars are high” 

”Your A1c should be around 8”

“We have to start with insuline” 

“And cholesterol lowering drugs” 

“You need to cut down on the sugar” 

“Let’s schedule a control in 4 weeks” 





”We have a 
decision
to make”











Symptoms
Perceived

uncertainty

Vulnerability

Dependency on 
the power of

others

Time

Au
to

no
m

ou
sc

ap
ac

ity

HealthyHigh

Low

Seeking a 
physician

Power
Trust

Scientific uncertainty
Vulnerability

Agency
Responsibility

Potentialrange of
autonom

ouscapacity

Goal of
SDM



Physician
and 

patient

Trust

Scientific 
uncertainty

Relational
Empathy
Mutuality

Dominance

Informational
Explanation
Clarification
Repetition

Decision
Agency

Ambivalence
Responsibility

Aim:
Restored

autonomous
capacity

Decision-making in a medical encounter

Relatio
nal 

pathway

Informationalpathway

Physician
communication



Konsultasjonen og beslutningen
lever sitt eget liv

• Pasientens medisinske forforståelse
• Legens (for)forståelse av pasientens perspektiv
• Grad av medisinsk dilemma
• Pasientens preferanse(r)
• Legens preferanse(r)
• Grad av enighet mellom pasient og lege





Hvilke beslutninger i deres jobb 
synes dere kunne vært aktuelle 
for samvalg?

Diskuter med sidepersonen





Øvelse med 11 leger på Kvinneklinikken
• 8 faktiske konsultasjoner fra Ahus-materialet (keisersnitt eller 

ei, utskrapning/spiral eller hysterektomi for menorragi osv).
• 3 spørsmål – det første i forhold til alternativene, 5-1:

• 5. De to alternativene er helt sidestilt i forhold til fordeler og ulemper
• 4. Det er små nyanser mellom alternativene som gjør at det ene 

sannsynligvis er å foretrekke i forhold til fordeler og ulemper
• 3. Det ene alternativet er å foretrekke i forhold til fordeler og ulemper
• 2. Det ene alternativet er klart å foretrekke i forhold til fordeler og ulemper
• 1. Det ene alternativet er direkte uforsvarlig å tilråde i forhold til fordeler 

og ulemper



Øvelse med 11 leger på Kvinneklinikken
• Dernest hvilket alternativ de hadde preferanse for.
• Og til slutt hvordan de ville fattet beslutningen, skala 6-1.

Hvordan bør beslutningen fattes:

• 6. Jeg som lege gir informasjon om de to alternativene og pasienten får 
bestemme

• 5. Jeg som lege gir informasjon om de to alternativene, forsøker å finne ut 
hvilke preferanser pasienten har og antyder alternativet som passer best til 
pasienten, men presiserer at pasienten bestemmer

• 4. Jeg som lege gir informasjon om de to alternativene, forsøker å finne ut 
hvilke preferanser pasienten har og antyder alternativet som passer best til 
pasienten og forsøker å ta beslutningen sammen med pasienten



Øvelse med 11 leger på Kvinneklinikken
• 3. Jeg som lege gir informasjon om de to alternativene, men gjør det 

tydelig at jeg som lege foretrekker det ene alternativet og anbefaler dette 
alternativet for pasienten

• 2. Jeg som lege gir informasjon om de to alternativene, men gjør det 
tydelig at jeg som lege foretrekker det ene alternativet og beslutter dette 
alternativet

• 1. Jeg som lege fatter beslutningen/kommer med en klar anbefaling, uten å 
snakke om begge alternativene.

• Tror dere gynekologene var enige?

• Heldigvis, ja…



Øvelse med 11 leger på Kvinneklinikken
• Equipoise: 

Middels 3, Rel. lavt 2, Lavt 2 og Svært lavt 1

• SDM: 
Høy 3, Middels 3, Lavt 1 og Svært lavt 1

• Men stort standardavvik

• Korrelasjon eq/SDM: høy 4, middels 2, lav 2 (uten mønster)
• Spennende… J Har mer om dette ved behov/spørsmål...



Prostatakreft – vanskelig å diagnostisere/behandle



Samvalg er en krevende øvelse – hva trenger vi?
• Vi kan ikke forvente at verken pasienter, pårørende, 

helsepersonell eller utviklere får dette til fra første stund
• Det kreves en større KULTURELL endring
• Vi står sannsynligvis midt i den & påvirker den daglig
• Endringen krever endret innstilling og økt kompetanse
• Pasienter: må få kjenne at den relasjonelle veien er ivaretatt, 

selv om vi forsøker å gå informasjonsveien sammen med de
• Leger: må ”tørre å slippe taket”, men samtidig være der for 

pasienten
• Etikk, politikk og verktøy er IKKE nok. 
• Samvalg krever kommunikasjonsferdigheter
• De kan læres og trening er eneste veien til å bli god



”Jeg bryr meg ikke om hvem som fatter beslutningen 
så lenge det er samarbeid og et felles tankearbeid”

(collaborative deliberation… Glyn Elwyn, Dartmouth)















Tanker? Spørsmål? 

”Medical decisions in 372 hospital encounters”
https://www.duo.uio.no/handle/10852/47883
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