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DATAKVALITET I STUDIER MED RETROSPEKTIVT DESIGN 

 

INNLEDNING  

Retrospektivt design kan defineres på følgende måte:”Studies with a retrospective design are 

ones in which a phenomenon existing in the present is linked to phenomena that occurred in 

the past, before the study was initiated” (Polit og Beck 2004, s. 190). Forskerens hensikt med 

å gjøre en retrospektiv studie er med andre ord å få kunnskap om et nåværende, eller 

eksisterende utfall i henhold til et perspektiv som går bakover i tid før studien var startet. 

Motsatt vil prospektivt design være basert på en framtidig effekt eller virkning (Nagurney, 

Brown, Sane, Weiner, Wang og Chang, 2005). Innen forskning er retrospektivt design kjent 

for å være hyppig brukt i case-control studier, eller i studier der man ser på tidligere 

journaldata (Schwartz og Panacek, 1996). Det mest typiske eksemplet på bruk av retrospektivt 

design som beskrives, er likevel case-control studier (Coughlin, 1989; Polit og Beck, 2004; 

Raphael, 1987; Sartwell, 1974). Case-control studier innebærer to grupper respondenter, der 

case-gruppen representerer ”tilfellet” av noe som man ønsker å studere (f.eks en hypotese), 

mens control-gruppen en sammenliknings- eller ”styrings”- gruppe (Polit og Beck, 2004). Før 

studien kan gjennomføres, må respondentene være affektert eller påvirket av noe som har 

skjedd på et tidligere tidspunkt, altså er det retrospektivt (Henry 1994; Valdix og Puntillo 

1995).   

 

Egen studie (Christensen, 2008) er et eksempel på bruk av retrospektivt design innenfor en 

kvalitativt utforskende studie. Intervjuene som omhandlet kvinnenes erfaringer med 

preoperativ informasjon i forbindelse med hjerteoperasjon, fant sted etter at kvinnene var 

operert. Erfaringene til kvinnene peker tilbake på informasjonen de fikk i forkant av 

operasjonen. I et retrospektivt perspektiv utgjør derfor operasjonen utfallet for kvinnenes 

erfaringer om preoperativ informasjon.  

 

Sammenlignet med kvantitativ forskning, er retrospektivt design lite omtalt og diskutert innen 

den kvalitative forskning. Dette har ført til at det har vært vanskelig å finne litteratur som er 

knyttet til datakvalitet i kvalitative studier med retrospektivt design. Det gjelder også innenfor 

den elementære forskningslitteraturen (Hoyle, Harris og Judd, 2002; Karoly, 1985; Nagurney 

et al, 2005; Polit og Beck, 2004; Sackett, 1979). På bakgrunn av egen studie, har essayet til 
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hensikt å sette fokus på datakvalitet i kvalitative studier med retrospektivt design. Følgende 

spørsmål blir forsøkt besvart: 

1. Hvilke problemer kan oppstå ved bruk av retrospektivt design? 

2. Hvordan sikre datakvalitet i kvalitative studier med retrospektivt design? 

 

For å besvare disse spørsmålene er det nødvendig å redegjøre for hva datakvalitet innen 

forskning innebærer, spesielt knyttet til kvalitetskriteriene innen kvalitativ forskning. Deretter 

vil det bli forsøkt redegjort for forhold som kan påvirke datakvalitet i retrospektive studier. I 

siste del av essayet vil det bli diskutert hvordan man kan sikre datakvalitet i kvalitative studier 

med retrospektivt design. Diskusjonen struktureres i henhold til kvalitetskriteriene.  

 

DATAKVALITET INNEN FORSKNING  

Hva innebærer datakvalitet 

Forskerens overordnede hensikt innenfor det naturalistiske paradigme er, i likhet med det 

positiviske paradigme, å bidra til økt kunnskap. Å bidra til økt kunnskap innenfor den 

kvalitative forskningen, slik at den blir gjeldende, innebærer et ansvar pålagt forskeren for å 

sørge for så gode data som mulig (Morse og Richards, 2002). Problemet innenfor den 

kvalitative forskningen har i lang tid vært mangel på troverdighet, relatert til at studiene har 

vært for subjektive og med liten generaliserbarhet (Fagermoen, 2005). Kvaliteten på dataene 

som fremstilles er avgjørende for om en studie kan fremstå som tillitsvekkende. I følge  

Lincoln og Guba (1985) er det fire kvalitetskriterier som anses å være av stor betydning, 

spesielt innenfor naturvitenskapelig forskning: 

 

1. Intern validitet: i hvilken grad funnene skildrer det fenomenet som forskeren er ute 

etter å kartlegge. 

2. Ytre validitet: i hvilken grad funnene kan generaliseres til andre omgivelser som kan 

ligne på de omgivelsene som studien ble gjennomført i. 

3. Reliabilitet: i hvilken grad funnene kan bli reprodusert av en annen forsker  

4. Objektivitet: i hvilken grad funnene er fri for forskerens forutinntatthet, egne 

standpunkt eller interesser. 

 

Forskers ansvar for å sikre kvalitet og validitet innen kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning blir beskrevet som subjektiv og fortolkende. Det innebærer at funnene i 

kvalitative studier er relative, fordi de er avhengige av hver enkelt forskers individuelle 
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forståelse (Lincoln og Guba, 1985). I utforskende studier har forskeren til hensikt å oppdage 

eller definere et problem eller fenomen hvor det er svært lite eller ikke- eksisterende litteratur. 

Åpne eller halvstrukturerte intervju brukes ofte som metode i utforskende studier for 

innhenting av narrative data (Nord, 1998). For at intervjudata i slike studier skal fremstå som 

tillitsvekkende, krever dette at forskeren på en nøktern måte kan vise til dataene som gyldige, 

solide og korrekte (Kvale, 2001; Polit og Beck, 2004). Som tidligere nevnt er validitet og 

reliabilitet de mest sentrale begrepene angående datakvalitet. Lincoln og Guba (1985) hevder 

imidlertid at disse kriteriene ikke kan anses å være fullstendig dekkende nok i vurderingen av 

datakvalitet innen kvalitative studier. De presenterer derfor fire momenter som bør vektlegges 

for å sikre best mulig gyldighet: credibility = troverdighet, transferability = overførbarhet, 

dependability = pålitelighet og confirmability = bekreftbarhet. 

 

Kriteriet om troverdighet kan relateres til indre validitet (Lincoln og Guba, 1985). For å 

vurdere indre validitet er det behov for å evaluere troverdigheten til intervjudataene, slik de 

blir presentert av forskeren. Troverdigheten må derfor vurderes i forhold til hvilken grad 

funnene skildrer det som forskeren er ute etter å kartlegge. En studie er troverdig dersom 

beskrivelser og tolkninger av respondentenes erfaringer presenteres på en slik måte at andre 

som er i samme situasjon som respondentene, vil kunne gjenkjenne beskrivelsene som sine 

egne erfaringer. Sandelowski (1986, 1993) hevder at troverdigheten i kvalitative studier ikke 

må forveksles med det faktum at alle respondenter besitter hver sin sannhet eller erfaring. 

Kriteriet om troverdighet må heller knyttes til forskeren, og hvordan intervjudataene blir 

fremstilt. Forskerens (egen) bakgrunn og kjennskap til feltet vil også være av betydning 

(Fagermoen, 2005; Lincoln og Guba, 1985). I forhold til egen studie vurderes troverdigheten 

ut fra hvordan intervjudataene er presentert. Det kan stilles spørsmål ved om dataene er 

skildret slik at den som leser, og som selv har opplevd eller som kjenner til noen som har 

opplevd det samme, vil være fortrolig med at erfaringene som kommer fram er realistiske og 

gjenkjennbare. I tillegg vil forskers bakgrunn og kjennskap til feltet, ha betydning for 

troverdigheten til en studie  

 

Overførbarhet kan relateres til ytre validitet, som også kan minne om kriteriet om 

generaliserbarhet innenfor det naturalistiske paradigme (Fagermoen, 2005). Her dreier det seg 

om i hvilken grad funnene kan vurderes som gyldige utover de lokale forhold som fremkom i 

studien, og utover det utvalget av respondenter som er innbefattet i studien. Overførbarhet 

betyr dermed hvorvidt funnene kan knyttes til andre personer og andre omgivelser (Lincoln 
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og Guba 1985, Sandelowski, 1986, 1993). I motsetning til kvantitative studier som har et stort 

antall respondenter, nettopp for å sikre best mulig validitet, representerer kvalitative studier 

kun en liten gruppe respondenter. Selv om man som forsker er trygg på at gruppen 

respondenter som er utvalgt kan gjenspeile en lignende og tilfeldig utvalgt gruppe, er det 

likevel ikke forskers ansvar å trekke konklusjoner. Det er derimot forskers ansvar å sørge for 

at dataene fremstilles så berikende som mulig, slik at en potensiell leser kan trekke egne 

slutninger om graden av overførbarhet ut fra studiens funn og litteraturen som er presentert. I 

egen studie vil overførbarheten kunne knyttes til hvordan kriteriene for utvalget av 

respondentene og hvordan tidligere forskning blir presentert i studien, slik at intervjudataene 

vil kunne fremstå så berikende som mulig.  

 

Om en studie kan regnes som pålitelig, kan knyttes til kriteriene om reliabilitet og objektivitet 

(Fagermoen, 2005). I hvilken grad dataene kan reproduseres av en annen forsker vil ha 

betydning for studiens pålitelighet. Dette vil innebære en omstendelig gransking og vurdering, 

for å kunne oppnå en mest mulig oppriktig forståelse av folks erfaringer. Åpne eller lukkede 

spørsmål i et intervju vil kunne ha betydning for påliteligheten til en studie (Lincoln og Guba, 

1985). I henhold til egen studie vil vurderingen av pålitelighet dermed kunne knyttes til 

spørsmålene som ble stilt til respondentene.   

 

For å styrke bekreftbarheten i en kvalitativ studie er det viktig for forskeren å fremstille 

studien slik at det er mulig å følge en rød tråd gjennom hele prosessen. Lincoln og Guba 

(1985) kaller det gjennomsiktighet, mens Olsen (2003) bruker begrepene transparens og 

intern konsistens. Forskeren må stille spørsmål til blant annet metoden som er brukt, 

problemstillingen og vitenskapelig ståsted for å se om det er samsvar mellom forskers hensikt 

og gjennomføring av studien. Når det er foretatt et forskningsmessig valg, for eksempel i 

forhold til valg av metode, har man allerede snevret inn sine valgmuligheter videre i studien.  

I følge Olsen (2003) må hele studien ses som en helhet, der det er spørsmålet som bestemmer 

metoden. På bakgrunn av denne forklaringen må bekreftbarheten knyttet til egen studie 

vurderes i forhold til forskningsspørsmålene, sammenhengen mellom valg av både metode og 

design, og i forhold til hvordan de foregående valgene kan ha hatt betydning for fremstilling 

av intervjudataene. 
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HVILKE FORHOLD VED RETROSPEKTIVT DESIGN KAN PÅVIRKE 

DATAKVALITET? 

Tidsperspektiv 

I studier med retrospektivt design spiller tidsaspektet en stor rolle, ettersom forskeren ønsker å 

fokusere på en hendelse eller begivenhet som allerede har skjedd (Polit og Beck, 2004; 

Sandler og Guenther, 1985). Det er med andre ord umulig å unngå tidsperspektivet i 

retrospektive studier. Et eksempel er egen studie, der intervjuene omhandlet kvinners 

erfaringer med preoperativ informasjon i forbindelse med hjerteoperasjon. Studien forholder 

seg til en tidligere hendelse som er vesentlig for kvinnenes erfaringer i ettertid. Utfordringen 

for forskeren i retrospektive studier, er derfor å forholde seg til respondentenes erfaringer og 

refleksjoner som har skjedd bakover i tid (Hoyle et al, 2002; Kobasa, 1985; Sandler og 

Guenther, 1985; Tourangeu et al, 2000). I utgangspunktet skulle man tro at dette ikke behøver 

å by på problemer. Imidlertid kom det tydelig fram i egen studie at tidsperspektivet i noen 

sammenhenger kan stille uholdbare krav til respondentene, i form av dårlig hukommelse. For 

noen mennesker, kan det være vanskelig å forholde seg til erfaringer bygd på hva som har 

skjedd tidligere (Tourangeu et al, 2000). Livssituasjon eller mental tilstand vil også kunne ha 

innvirkning, i forhold til hvor mye eller lite man husker.  

 

Faren for å huske feil 

Recall bias, som på norsk betyr faren for å huske feil, er en sentral feilkilde i retrospektive 

studier. Feilkilden er spesielt tydelig i studier der forskeren er ute etter historisk informasjon 

angående respondentenes egne erfaringer og beretninger (Berney og Blane, 1997; Raphael, 

1987). I case-control studier som innebærer en del av disse komponentene, forekommer denne 

feilkilden ofte (Polit og Beck, 2004). Feilkilden vil da kunne komme til syne ved at 

respondentene i case-gruppen husker forskjellig fra kontroll- gruppen (Raphael, 1987). 

Studier som angår journaldata er som tidligere nevnt retrospektive, men vil derimot ikke ha 

denne type form for feilkilde, ettersom forskeren er ute etter skriftlig dokumentasjon. Data 

nedtegnet i forbindelse med en spesiell episode og som har hatt innvirkning på pasienten, vil 

ikke være dokumentert av pasienten selv, men på bakgrunn av en som har observert pasienten 

utenfra. I hvor stor grad vedkommende som har dokumentert journaldata fremstiller 

hendelsen riktig ut ifra pasientens perspektiv, vil likevel kunne være uklart i noen tilfeller 

(Schwartz og Panacek, 1996). I forhold til egen studie, kom det frem i intervjuene at noen av 

respondentene hadde problemer med hukommelsen. Et viktig poeng er derfor at recall bias vil 
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kunne eksistere i større eller mindre grad, så fremt det er en retrospektiv studie, uavhengig om 

den er kvalitativ eller kvantitativ (Coughlin, 1989). 

 

Hva husker vi (ikke)  

Hukommelsen vår er preget av utallige erfaringer. Jo lengre bakover i tid vi blir bedt om å 

huske, jo vanskeligere vil det være å skulle gjengi korrekte beskrivelser, eller å skulle 

konkretisere erfaringer og refleksjoner i relasjon til spesifikke hendelser (Tourangeu et al, 

2000). I forhold til et intervju som angår en tidligere hendelse, har det blitt hevdet at det er 

større mulighet for at respondenten husker bedre dersom tiden mellom hendelsen og intervjuet 

er innenfor et så kort tidsintervall som mulig. Spesielt gjelder det dersom det er snakk om 

bibliografiske minner (Tourangeu et al, 2000). Desto lengre tid mellom en hendelse og et 

intervju, jo større er muligheten for at erfaringene som vedkommende presenterer, er 

erfaringer hentet fra flere hendelser. Ettersom tiden går vil dermed erfaringer man gjør seg i 

forhold til tidligere hendelser, bli farget av nye hendelser som har skjedd i hele perioden 

mellom et intervju og en aktuell hendelse (Hoyle et al, 2002; Sandler og Guenther, 1985). I 

den grad dette er tilfelle, vil slike data kunne være biased, det vil si inneholde flere feilkilder. 

 

Hendelser som affekterer oss 

Ettersom menneskets erfaringer stadig blir utforsket i forhold til ulike hendelser som man kan 

bli preget av, blir også retrospektivt design stadig brukt (Raphael, 1987). Hendelser eller 

begivenheter som affekterer mennesker i ulik grad, vil ha en påvirkning som kan gjøre at 

hendelsen vil bli husket som noe spesielt. Å gifte seg, bli skilt, få barn, bli oppsagt, være 

utsatt for en ulykke eller å være kritisk syk er eksempler på spesielle hendelser som har en 

dypere innvirkning og som kan gjenspeile seg i senere erfaringer og refleksjoner (Sandler og 

Guenther, 1985; Tourangeu et al, 2000). Relatert til egen studie, kan det å bli hjerteoperert ses 

på som en hendelse som er av stor betydning. Det har blitt hevdet at man generelt husker 5 

prosent mindre for hver måned som går, etter en hendelse eller begivenhet slik som beskrevet 

her (Sandler og Guenther, 1985). Tidspunktet for når studien finner sted vil dermed være av 

stor betydning for hvor mye respondentene husker. Cowles (1988) hevder tidspunktet for 

gjennomføring av et kvalitativt intervju bør vurderes nøye i forkant. Spesielt intervju som 

omhandler sensitive emner, kan føre til uventede reaksjoner hos respondentene. Cowles 

refererer til egen studie av straffedømte i forbindelse med alvorlige straffbare handlinger. 

Sammenliknet med egen studie vil man kanskje vurdere en hjerteoperasjon som ”uskyldig” i 

forhold. Det er likevel et poeng at pasienter som skal til en hjerteoperasjon kan oppleve det 
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som livstruende (Martin, 2006). Derfor er det flere hensyn som forskeren må ta i forbindelse 

med tidspunktet for gjennomføringen av studien. Respondenten er kanskje ikke 

følelsesmessig tilregnelig for å kunne gjennomføre et intervju på tidspunktet forskeren ønsker 

intervjuet. Forskers ansvar vil derfor være å vurdere sensibiliteten i forhold til når et intervju 

kan gjennomføres.  

 

Endringer i hukommelsen etter bypassoperasjon 

Flere forhold kan påvirke hukommelsen slik at man i tillegg til de normale endringene som er 

beskrevet ovenfor, kan oppleve en form for kognitiv svikt. I egen studie ble respondentene 

intervjuet 3-6 uker etter at de var blitt hjerteoperert. I forhold til hva litteraturen sier om 

erindring og hukommelse slik som tidligere forklart, skulle man anta at 3-6 uker etter 

hjerteoperasjon vil være rimelig for innhenting av relativt korrekte og presise data fra 

respondentene. Imidlertid kom det fram under gjennomføringen av intervjuet at noen av 

respondentene hadde opplevd betydelige endringer i hukommelsen etter operasjonen. 

En underliggende forklaring på respondentenes endringer i hukommelsen, kan i dette tilfellet 

knyttes direkte til at de hadde gjennomgått en hjerteoperasjon.  

 

I forbindelse med bypassoperasjon, er det registrert økt forekomst av nevrokognitive 

endringer. Disse endringene kan forekomme som et resultat av en omfattende operasjon med 

hjerte-lunge-maskin, men kan også være forårsaket av anestesiske midler (Newman et al, 

2006). Endringer i hukommelsen ble også vurdert til å være en underliggende årsak i en studie 

om hjerteopererte pasienters erindringer angående smerter og smertestillende (Valdix og 

Puntillo, 1995). Et av de mest interessante funnene, var at flere av pasientene hadde 

problemer med å uttale seg om effekten av smertestillende som de hadde fått. De kunne rett 

og slett ikke huske at de hadde fått smertestillende i det hele tatt. Forskning viser at halvparten 

av de som blir bypassoperert bærer preg av målbar nevrokognitiv svikt de første dagene 

dagene etter operasjonen. Faren for denne type kognitiv svikt viser seg å være betydelig blant 

hjertepasienter med arteriosklerose, skader i subkortikale hjerneområder eller med 

begynnende demens (Sundet, 2007). Dersom det ikke foreligger en større nevrologisk skade i 

hjernen, er slike kognitive endringer likevel ikke permanente (Newman et al, 2006). Det er 

estimert at det foreligger en målbar kognitiv svikt hos 50 % av de som pasientene som 

hjerteopereres. Denne prosentandelen synker ned mot 20 % i løpet av seks måneder (Sundet, 

2007). Ut fra forklaringen på hva en retrospektiv studie innebærer, er det helt klart at slike 

endringer i hukommelsen må vurderes som bias i forhold til fremstillingen av intervjudata.  
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HVORDAN SIKRE DATAKVALITET I RETROSPEKTIVE STUDIER 

De foregående punktene viser at det kan være flere forhold som kan ha betydning for 

datakvaliteten i retrospektive studier. Med utgangspunkt i kvalitetskriteriene som tidligere er 

presentert, vil det i denne delen legges vekt på hvordan datakvalitet kan sikres i retrospektive 

studier, spesielt knyttet til kvalitativ forskning og egen studie. 

 

Hvordan styrke troverdighet i retrospektive studier 

Innen forskning er retrospektive studier versus prospektive studier blitt omdiskutert i forhold 

til gyldighet og troverdighet. Troverdigheten i retrospektive studier er da knyttet til 

fremstillingen av resultatene, hvor det forekommer recall bias blant respondentene (Kobasa, 

1985; Nagurney et al, 2005; Raphael, 1987; Sartwell, 1974). Det er likevel viktig å påpeke at 

en studie ikke nødvendigvis vil være mindre troverdig selv om det forekommer recall bias. 

Uavhengig om det forekommer recall bias eller ikke, er det viktig at forskeren legger vekt på 

at det er respondentens erfaringer som skal komme fram. Forskeren skal være objektiv, 

samtidig som mest mulig og riktige data skal fremstilles. Tolkningen av data må ha bakgrunn 

i det som eksisterer som funn (Lincoln og Guba, 1985). I retrospektive studier vil det være 

spesielt viktig, ettersom recall bias vil kunne påvirke resultatene. Utfordringen for forskeren 

blir da å være bevisst de momentene som kan fremme troverdigheten, spesielt i forhold til 

retrospektiv design, og å sørge for å kontrollere disse så grundig som mulig.  

 

Husker respondentene dårlig, er det vesentlig for troverdigheten til studien at dette kommer 

fram i dataene. Troverdigheten styrkes dersom man som forsker kan fremlegge hva man har 

gjort i forkant av intervjuene og underveis, og hva som kan ha hatt betydning for 

fremstillingen av dataene (Olsen, 2003). Lincoln og Guba (1985) hevder at for å styrke 

troverdigheten må man som forsker ha god tid slik at man får dybdedata, oppholde seg i feltet 

over lengre tid og eventuelt gjøre gjentatte intervju eller observasjoner. Dersom man står 

overfor intervjudata der respondenten selv uttrykker at mye er glemt, skulle man tro at hvor 

lang tid som brukes på et intervju ikke er av like stor betydning. Man vil kanskje gjøre 

antagelser tidlig i intervjuet om at man ikke kommer til å få de svarene man er ute etter, og 

dermed avsluttes intervjuet fordi man ikke har kommet noe videre. Selv om noen av 

respondentene uttrykte at de husket dårligere etter hjerteoperasjonen, viste det seg i egen 

studie å være nyttig å bruke god tid under intervjuet. I løpet av intervjuene, som varte fra 45 

minutter til 1 time, var flere temaer belyst. Flere av respondentene husket mer av 
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omstendighetene rundt hjerteoperasjonen mot slutten av intervjuet. Dermed kunne det virke 

som respondentene husket bedre jo lengre intervjuet varte. Ved å prate og reflektere fritt over 

tid, kom respondentene fram til at alt ikke var glemt likevel. Slik det fremkom i egen studie, 

kan det tyde på at ved å gjøre dybdeintervju og å bruke god tid, kan troverdighet styrkes i 

studier med retrospektivt design. Tourangeu et al (2000) påpeker at for å minske recall bias i 

intervju må forskeren gi respondentene tid til å tenke, ettersom svarene da vil bli mer presise. 

Et viktig poeng er også at respondenter kan oppleve å huske bedre i omvendt rekkefølge i 

løpet av et intervju. På den annen side, dersom respondenter som ikke finner temaet eller 

hendelsen som intervjuet angår like interessant, kan det ha innvirkning på hvor mye man er i 

stand til å huske. Da vil heller ikke lengden på intervjuet gjøre noe utslag. (Nagurney et al, 

2005). Relatert til egen studie skulle man likevel anta at respondentene er interessert i egen 

sykdomssituasjon, og dermed også opplevelsen rundt det å skulle bli hjerteoperert. Alle 

respondentene ga uttrykk for at det å skulle gjennomgå en hjerteoperasjon var av stor 

betydning for dem. 

 

I forhold til selve intervjuet og valideringen av intervjudata, mener Olsen (2003) det er viktig 

at man som forsker stiller seg kritiske spørsmål i forkant, om hvordan man vil gå fram. 

Forskeren bør tenke gjennom og planlegge hvordan han/hun har tenkt å gjennomføre 

intervjuet, og begrunne dette underveis i studien. Funnene som fremstilles skal skildre det 

fenomenet som forskeren er ute etter å kartlegge (Fagermoen, 2005). Relatert til egen studie 

vil det si å skildre erfaringene til kvinnene. Hendelsen som er knyttet til det retrospektive 

perspektivet må med andre ord komme fram i intervjuet. Både Fangen (2004) og Fagermoen 

(2005) argumenterer for viktigheten av å inkludere respondentene, i og med at det er de som 

sitter på kunnskapen i form av erfaringen. For at forskeren skal kunne ytre respondentenes 

erfaringer slik de mener er mest riktig, kan det innebære at forskeren må høre ytterligere med 

respondentene i etterkant av intervjuet, eller underveis, om erfaringene kan bli forstått på en 

bestemt måte eller om det betyr noe spesielt i retning av forskjellige typer fenomen (Lincoln 

og Guba, 1985). Problemet som kan oppstå i en retrospektiv studie er imidlertid at 

respondentene uttrykker at de ikke husker. Knyttet til egen studie var det vanskelig for noen 

av respondentene å avgjøre hva som gjorde at de var fornøyde med informasjonen, fordi de 

hadde opplevd endringer i hukommelsen. Dette ga seg utslag i fremstillingen av 

intervjudataene, fordi det ble vanskelig å tolke funnene i retning av om det var informasjonen 

i forkant, settingen rundt hele oppholdet eller begge deler som hadde betydning for 

tilfredsheten i etterkant av operasjonen. På bakgrunn av endringer i hukommelsen er det 
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uklart om respondentene vet hvorfor de er fornøyde eller hvorfor de synes forløpet har gått 

bra. Man kan da spørre seg i hvilken grad den preoperative informasjonen er av betydning, 

ettersom respondentene ikke husker. Som forsker vil det være vanskelig å avgjøre om det 

respondenten hevder å huske er reelle minner, eller om minnene er feiltolket nettopp på 

bakgrunn av endringer i hukommelsen. I egen studie gjaldt imidlertid ikke endringene i 

hukommelsen for alle respondentene. Derfor var det mulig å underbygge utsagn fra en som 

husket dårlig, med utsagn som stemte overens med andre respondenter som ikke hadde uttalte 

problemer med hukommelsen. I retrospektive studier der recall bias forekommer, vil 

forskeren være nødt til å foreta en vurdering som nevnt over, for at troverdigheten til 

intervjudataene skal kunne sikres. Forskeren kan også lete etter bevis for det motsatte, det vil 

si at forskeren leter i intervjudata etter utsagn som kan bekrefte eller avkrefte det man mener å 

ha funnet (Fagermoen, 2005).  

 

I studier med retrospektivt design vil det, som nevnt tidligere, være stor sannsynlighet for at 

det forekommer en eller annen form for recall bias. En kvalitativ studie med bruk av intervju, 

er avhengig av forskers bakgrunn og kjennskap til feltet for å styrke troverdighet, også kalt 

forskertroverdighet (Fagermoen, 2005). Forskers kjennskap til feltet vil være fordelaktig, 

nettopp fordi forskeren vil kunne vite mer om hvilke spørsmål som skal stilles til den gruppen 

respondenter som representerer utvalget for den bestemte studien (Lincoln og Guba, 1985). 

En forsker som kjenner feltet i liten grad vil derimot ha vanskeligheter med å vite hva det skal 

letes etter. Med erfaring og god kjennskap til feltet vil man som forsker imidlertid vite mer 

om hvilke spørsmål som skal stilles, ved å bruke formuleringer eller ved å relatere til 

vesentlige momenter som kan være av stor betydning i forhold til svarene man får. Det er 

likevel en balansegang mellom forskers erfaringer og forutinntatthet. Forskeren skal hele 

tiden være objektiv og ikke la egne hypoteser styre valg for hvordan eller hvilke spørsmål 

som skal stilles. Spørsmålene som stilles skal ikke være farget av forskerens egen synspunkter 

(Fagermoen, 2005). Forforståelsen vil da kunne påvirke forskerens måte å legge fram funnene 

på, som igjen kan svekke troverdigheten til studien. For å unngå forsker bias i henhold til 

egen studie, ble forskertroverdighet forsøkt ivaretatt gjennom peer-debriefing. 

 

Hvordan styrke overførbarhet i retrospektive studier 

Overførbarhet kan relateres til hvorvidt funnene har gyldighet (Fagermoen, 2005). Forskerens 

ansvar er å beskrive nok data slik at leseren kan vurdere om dataene kan gjelde for andre i 

samme situasjon (Lincoln og Guba, 1985). I en retrospektiv studie hvor respondentene ikke 
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husker, vil man kanskje anta at dataene ikke vil være like berikende som i andre studier. For 

en utenforstående kan det svekke studiens generaliserbarhet dersom respondentene ikke 

husker; hvordan kan den preoperative informasjonen vurderes som ”bra” når respondenten 

ikke husker? Relatert til egen studie vil det derfor være nødvendig å vurdere om dårlig 

hukommelse blant respondentene kan ha ført til et mindre rikt datamateriale. Imidlertid er det 

viktig å huske at overførbarheten skal relateres til andre som er i samme situasjon 

(Fagermoen, 2005; Lincoln og Guba, 1985). Dersom det å huske dårlig er et eksisterende 

problem for andre som også er blitt hjerteoperert, vil det likevel kunne være styrkende for 

studien. Ansvaret ligger da på forskeren for å fremstille dataene så utfyllende og beskrivende 

at det er mulig for andre i samme situasjon å kjenne seg igjen i intervjudataene som er 

skildret. Det at respondentene husket dårlig, vil ikke nødvendigvis være negativt for studien. 

Det faktum at mennesker generelt både glemmer og husker dårlig i blant, er ikke mulig å 

unngå (Hoyle et al, 2002; Torangeu et al, 2000). Slik kan det argumenteres for at heller ikke 

recall bias er til å unngå i retrospektive studier. I henhold til egen studie vil det imidlertid 

være stor sannsynlighet for at respondentenes opplevelser av endringer i hukommelsen etter 

hjerteoperasjonen, skyldtes nevrokognitive endringer. Som forsker må man derfor spørre seg 

om fenomenet som ble oppdaget i egen studie, er særegent for akkurat den gruppen (Lincoln 

og Guba, 1985). Relatert til egen studie kan endringene i hukommelsen knyttes til at 

respondentene hadde vært gjennom hjerteoperasjon og ligget på hjerte- lungemaskin (Sundet, 

2007). En studie påpeker at nevrokognitive endringer også kan forekomme på bakgrunn av 

anestetiske midler (Newman et al, 2006). Dette tyder på at endringer i hukommelsen også kan 

gjelde for pasienter som skal gjennom andre typer operasjoner. Ved å henvise til annen 

forskning om det samme fenomenet, slik det ble gjort i egen studie, vil forskeren gi leseren et 

bedre grunnlag til å trekke egne konklusjoner ut fra graden av studiens overførbarhet 

(Fagermoen, 2005). Det er med andre ord ikke opp til forskeren å generalisere funnene. 

Forskerens ansvar gjelder kun å beskrive nok data til at det skal være mulig for andre å trekke 

konklusjoner (Lincoln og Guba, 1985). For mye tolkninger og antydninger fra forskerens side, 

kan føre til at funnene blir svekket spesielt når det foreligger recall bias. I en retrospektiv 

studie er det avgjørende at funnene blir beskrevet så godt som mulig, både ved bruk av sitater 

og beskrivelser, slik at overførbarheten kan styrkes.  

 

Hvordan styrke pålitelighet i retrospektive studier 

Påliteligheten til en studie vil være avhengig av hvordan intervjuet har foregått. I et 

halvstrukturert intervju vil intervjuguiden kunne være avgjørende for utfallet av intervjuet 
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(Hoyle et al, 2002). Coughlin (1989) legger vekt på ulike virkemidler som kan være nyttige i 

intervjusammenheng for å unngå recall bias, og at det er viktig at respondentene er godt 

foreberedt på hvilket tema som intervjuet skal dreie seg om. Settingen intervjuet foregår i, vil 

kunne gi utslag i forhold til hvor avslappet respondentene er, og motivasjonen for deltagelse i 

studien kan ha betydning for i hvilken grad recall bias vil forekomme, eller ikke.  

På den annen side hevder Mishler (1986) at et intervju er avhengig av både intervjuer og 

respondent for at intervjuet skal kunne gjennomføres. Begge parter vil ha hvert sitt syn på 

temaet det snakkes om i intervjuet, både i forhold til ulike utgangspunkt og erfaringer. 

Respondentene vil derfor kunne svare ut fra intervjuers måte å legge fram et spørsmål på, men 

også ut fra intervjuers respons på svarene som avgis. Respondentene vil dermed kunne gjøre 

seg opp en egen oppfattelse av hva intervjuer er ute etter i svarene. Intervjuer må derfor være 

bevisst respondentenes måte å svare på, i forhold til hvordan spørsmålene stilles og ut fra hva 

respondentene tror kan være ”riktige” svar. Problemet som kan oppstå i en retrospektiv 

intervjustudie, er imidlertid at respondenten ikke husker. Dette påpeker også Coughlin (1989), 

i forhold til respondentenes innstilling til det temaet som et intervju vil omhandle. I overført 

betydning vil det si at en god opplevelse etter en hjerteoperasjon, slik det fremkom i egen 

studie, vil kunne føre til mindre grad av recall bias, i motsetning til et tema som er av liten 

betydning for respondentene. Generelt peker litteraturen på at man som forsker skal stille 

åpne spørsmål for å få så gode svar som mulig tilbake, som igjen vil kunne styrke studiens 

pålitelighet (Fagermoen, 2005; Hoyle et al, 2002; Lincoln og Guba, 1985). Ved å stille åpne 

spørsmål, er også hensikten å gi respondenten tid til å tenke etter for å gi mer utfyllende svar. 

Samtidig kan det være viktig å være klar over tilfeller der man kan gå glipp av informasjon 

fordi respondenten ikke husker, og dermed ikke vil ha anledning til å svare. I henhold til egen 

studie, var det i noen av tilfellene nødvendig med oppfølgingsspørsmål for å hjelpe 

respondentene på vei, slik at de husket bedre.  

 

Hvordan styrke bekreftbarhet i retrospektive studier 

Dersom det er vanskelig å se sammenhengen mellom metode og problemstilling, vil det få 

konsekvenser for bekreftbarheten til studien. Sammenheng mellom metode og problemstilling 

må derfor også ses i forhold til valg av forskningsdesign. Velger man å overse dette, vil det på 

et senere tidspunkt kunne føre til at studien fremstår som inkonsekvent. Hele studien må ses 

som en helhet (Olsen, 2003). Relatert til en retrospektiv studie hvor fokuset er en hendelse 

som ligger bakover i tid, er det viktig å sikre bekreftbarheten slik at studien fremstår mest 

mulig rasjonell. Brogger, Eagan, Eide, Bakke og Gulsvik (2004) anbefaler at man som forsker 
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bør spørre seg ”hva hvis studien hadde vært gjort prospektivt”, som kan knyttes til spørsmålet 

om studiens bekreftbarhet. Videre hevder Sartwell (1974) at data som er samlet inn 

prospektivt gjennom direkte intervju, er mer fullstendige og presise enn data samlet inn 

retrospektivt. Er man som forsker klar over hva det innebærer å gjøre en retrospektiv studie, 

vil man likevel ha et bedre utgangspunkt for å opprettholde datakvalitet til enhver tid gjennom 

hele studien.  

 

Slik Olsen (2003) forklarer bekreftbarhet, er det viktig å vurdere hele forskningsprosessen. 

I en retrospektiv studie vil man som forsker kunne oppleve det som problematisk dersom 

respondentene ikke husker. Knyttet til egen studie, kan det være interessant å spørre om 

endringene i hukommelsen til respondentene ville kommet like godt fram i en 

spørreundersøkelse. Kan man dermed si at intervjuet sikret at nedsatt hukommelse kom 

tydelig fram som et nevneverdig funn? Et viktig poeng her, er at funnene i en studie kommer 

til slutt. Valg av metode må skje i forkant, på bakgrunn av forskningsspørsmålene. I forhold 

til egen studie kan man stille spørsmål ved om det ble tatt høyde for at det ville forekomme 

recall bias da forskningsspørsmålene ble utviklet. I tillegg kan det stilles spørsmål om 

vurderingen ville vært annerledes dersom studien skulle blitt gjort på ny på bakgrunn av 

erfaringer med den nylig gjennomførte studien (Olsen, 2003). Som en anbefaling til videre 

forskning, er det i egen studie anbefalt å gjøre intervju om erfaringer med preoperativ 

informasjon både før og etter gjennomgått hjerteoperasjon. Denne fremgangsmåten vil kunne 

sikre at nødvendige data ikke går tapt dersom respondentene skulle oppleve endringer i 

hukommelsen. Det er likevel en problematisk side ved en slik gjennomføring. Ut fra 

formuleringen på forskningsspørsmålene er det erfaringen med preoperativ informasjon 

knyttet til hjerteoperasjon, som ønskes utforsket. Preoperativ informasjon gis før en 

hjerteoperasjon, og kan ikke erfares før kvinnene fysisk har vært gjennom operasjonen. Det 

vil derfor umulig vanskelig å gjennomføre et intervju før pasienten har erfart det som 

forskeren har til hensikt å utforske (Fagermoen, 2005; Olsen, 2003). Henry, Moffitt, Caspi, 

Langley og Silva (1994) hevder at retrospektivt design som går over flere år, vil få helt andre 

resultater enn retrospektivt design som går over noen uker. Tidsperspektivet til studien bør 

vektlegges mer, dersom forskeren ønsker en mindre grad av recall bias. Dersom det i forhold 

til egen studie, hadde blitt gjennomført to runder med intervju, først 3-6 uker etter 

operasjonen, og deretter etter 2-3 mnd, ville det kunne gitt respondentene en mulighet til å 

starte en refleksjonsprosess under det første intervjuet. Dette kunne gitt utslag i det andre 

intervjuet, ved at respondentene hadde fått tid til å gjennomgå forløpet mentalt, og i større 
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grad knytte erfaringer til den preoperative informasjonen de fikk. Selv om man ville anta at 

sjansen for at nye hendelser vil oppstå mellom intervjuene er relativt liten, er faren for at 

respondentene vil endre egne påstander likevel til stedet (Hoyle et al, 2002). Relatert til 

kriteriet om bekreftbarhet, vil det i forhold til egen studie være likegyldig hva man som 

forsker velger å gjøre, så fremt det er mulig å følge ”en rød tråd” fra begynnelse til slutt 

(Fagermoen, 2005; Lincoln og Guba, 1985; Olsen, 2003). 

 

KONKLUSJON  

Hensikten med dette essayet er å sette fokus på datakvalitet i kvalitative studier med 

retrospektivt design. For at datakvaliteten i kvalitative studier skal sikres, er det nødvendig å 

vurdere alle fire kvalitetskriteriene som er blitt presentert i dette essayet. I en retrospektiv 

studie vil faren for å huske feil være til stede, enten i større eller mindre grad. Studiens 

gyldighet kan allikevel ikke vurderes på grunnlag av respondentenes erfaringer med å oppleve 

endringer i hukommelsen. Vurdering av gyldigheten til en studie må heller vurderes ut fra 

forskerens fremstilling av data, og om studiens metode svarer til studiens hensikt og 

problemstilling. I tillegg er det viktig å være klar over etiske aspekter som kan ha betydning 

for hvordan en studie gjennomføres. Forskerens redegjørelse for etiske overveielser i en 

studie, vil kunne gi leseren en forklaring på hvorfor en type design eller metode er vurdert 

som mer etisk forsvarlig fremfor et annet. I egen studie var det en etisk overveielse som lå til 

grunn for valg av design. Vurderingen ble gjort på bakgrunn av respondentenes tilstand i 

forhold til å skulle gjennomgå hjerteoperasjon, men også i forhold til respondentenes 

erfaringer. I følge Cowles (1988) må forskeren vurdere sensitiviteten til intervjuene for å 

kunne avgjøre når det vil være etisk forsvarlig å foreta et intervju. Respondentenes 

emosjonelle tilstand ved tidspunktet for intervjuet må taes hensyn til. På bakgrunn av etiske 

overveielser, ble tidspunktet for intervjuene i egen studie vurdert som etisk forsvarlig 3-6 uker 

etter operasjonen. I forkant av studien ble det vurdert om det ville vært mer hensiktsmessig å 

utføre intervjuene kvelden før operasjonen. Prospektivt design ble derfor vurdert i forhold til 

retrospektivt design. På bakgrunn av forskningsspørsmålene, vil en prospektiv studie ikke la 

seg gjennomføre, ettersom respondentene ikke kan svare før de har gjort seg en egen erfaring 

(Henry et al, 1994). Retrospektiv design ble derfor vurdert som den mest valide måten å 

utføre studien på.  

 
 

 



 

 

15 

REFERANSELISTE  

Berney, L. R. og Blane, D. B. (1997). Collecting retrospective data: Accuracy of recall after 

50 years judged against historical records. Social Science & Medicine, 45 (10), 1519-1525. 

 

Brogger, J., Eagan, T., Eide, G. E., Bakke, P. og Gulsvik, A. (2004). Bias in retrospective 

studies of trends in asthma incidence. European Respiratory Journal, 23, 281-286. 

 

Christensen, V. L. (2008). Kvinners erfaringer med preoperativ informasjon i forkant av 

hjerteoperasjon. Masteroppgave i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Upublisert. 

 

Coughlin, S. S (1990). Recall bias in epidemiologic studies. Journal of Clinical 

Epidemiology, 43 (1), 87-91. 

 

Cowles, K. V. (1988). Issues in Qualitative Research on Sensitive Topics. Western Journal of 

Nursing Research, 10 (2), 163-179.  

 

Fagermoen, M. S. (2005). Kvalitative studier og kvalitetskriterier. Norsk Tidsskrift for 

Sykepleieforskning, 7 (2), 40-54. 

 

Fangen, K. (2004). Deltagende Observasjon. Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Henry, B., Moffitt, T. E., Caspi, A., Langley, J. og Silva, P. A. (1994). Psychological 

Assessment, On the ”Remberance of Things Past”: A Longitudinal Evalutation of the 

Retrospective Method. American Psychological Association, 6 (2), 92-101. 

 

Hoyle, R. H., Harris, M. J. og Judd, C. M. (2002). Research Methods in Social Relations. 

USA: Wadsworth, Thomson Learning. 

 

Karoly, P. (1985). The logic and character of assessment in health psychology: perspectives 

and possibilities. I: P. Karoly (red). Measurement strategies in health psychology. (s.3-45).  

Kobasa, S. C. O. (1985). Longitudinal and Prospective Methods in Health Psychology. I: P. 

Karoly (red). Measurement strategies in health psychology. (s.235-260). New York: John 

Wiley & Sons. 



 

 

16 

 

Kvale, S. (2001). Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Norsk Forlag. 

 

Lincoln, Y. S. og Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. California: Sage Publications 

 

Martin, C. G., Turkelson, S. L.(2006). Nursing Care of the Patient Undergoing Coronary 

Artery Bypass Grafting. Journal of Cardiovascular Nursing, 21 (2), 109-117. 

 

Mishler, E. G. (1986). Research Interviewing. Context and Narrative. Massachusetts: Harvard 

University Press. 

 

Morse, J. M. og Richards, L. (2002). Readme First for a User’s Guide to Qualitative 

Methods. California: Sage Publications. 

 

Nagurney, T. J., Brown, D. F. M., Sane, S., Weiner J. B., Wang, A. C. og Chang, Y. (2005). 

The Accuracy and Completeness of Data Collected by Prospective and Retrospective 

Methods. Academic Emergency Medicine, 12 (9), 844-895. 

 

Newman, M. F., Mathew J.P., Grocott H.P., Mackensen, G. B., Monk, T., Welsh-Bohmer, K. 

A., Blumenthal, J. A., Laskowitz, D. T. og Mark, D. B. (2006). Central nervous system injury 

associated with cardiac surgery. Lancet, 368 (9536), 694-703. 

 

Nord, R. (1998). Ulike typer design. I: M. S. Fagermoen, R. Nord, B. R. Hanestad og E. 

Bjørnsborg (red.). Fra kunst til kolikk. Norsk sykepleieforskning i fokus. (s. 24-38). Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Olsen, H. (2003). Veje til kvalitativ kvalitet? Om kvalitetssikring av kvalitativ 

interviewforskning. Nordisk Pedagogikk, 23 (1), 1-20. 

 

Polit, D. F. og Beck, C. T. (2004). Nursing Research. Principles and Methods. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins. 

 



 

 

17 

Raphael, K. (1987). Recall Bias: A Proposal for Assessment and Control. International 

Journal of Epidemiology, 16 (2), 167–170. 

 

Sackett, D. L., (1979). Bias in analytic research. Journal of  Chronic Disease, 32, 51-63. 

 

Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. Advances in Nursing 

Science, 8 (3), 27-37. 

 

Sandelowski, M. (1993). Rigor or rigor mortis: The problem of rigor in qualitative research 

revisited. Advances in Nursing Science, 16 (2), 1-8. 

 

Sandler, I. N. og Guenthler, R. T. (1985). Assessment of Life Stress Events. I: P. Karoly (red). 

Measurement strategies in health psychology. (s.555-600). New York: John Wiley & Sons. 

 

Sartwell, P. E. (1974). A Review for the Clinician. Annals of Internal Medicine, 81, 381-386. 

 

Shcwartz, R. J. og Panacek, E. A. (1996). Basics of Research (Part 7): Archival Data 

Research. Air Medical Journal, 15 (3), 119- 124. 

 

Sundet, K. (2007). Når hjertet stopper å slå. I: Hem, E., Vaglum, P., Fyrand, L. og Nerdrum, 

P. (red.). Pasienten og sykdommen – psykiske faktorer ved somatisk sykdom. (s179-187). 

Oslo: Gyldendal akademisk.  

 

Torangeu, R., Rips, L. J. og Rasinski, K. (2000). The Psychology of Survey Response. New 

York: Cambridge University Press. 

 

Valdix, S. W. og Puntillo, K. A. (1995). Pain, Pain Relief and Accuracy og their Recall After 

Cardiac Surgery. Progress in Cardiovascular Nursing, 10 (3), 3-11. 

 

 

 
 



 

 

VEDLEGG:I        

Brev sendes: Klinikksjef … 

med kopi til: Avdelingsoverlege … 

og: Avdelingssykepleier …                                                                                 

                                                                                                                          Oslo, 15/11-06. 

Til feltet: 

SØKNAD OM SAMARBEID MED AVDELINGSSYKEPLEIER PÅ SENGEPOSTEN 
VED HJERTESENTERET I OSLO FOR REKRUTTERING AV PASIENTER TIL 
MASTEROPPGAVE VED INSTITUTT FOR SYKEPLEIEVITENSKAP, 
UNIVERSITETET I OSLO 
Jeg er student ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo hvor jeg for tiden 

jobber med min masteroppgave. Studiens problemstilling er ”hvordan kvinner opplever 

preoperativ informasjon før hjerteoperasjon”. Denne henvendelsen gjelder søknad om 

samarbeid med avdelingssykepleier ved sengeposten til rekruttering av pasienter til studien. 

 

Bakgrunnen for denne studien er knyttet til egen erfaring som sykepleier ved to større 

hjertekirurgiske sengeposter. Preoperativ informasjon til pasienter som skal til planlagt 

hjerteoperasjon dagen etter er en del av sykepleierens oppgaver. Informasjonen blir gitt på et 

generelt grunnlag og med mulighet for pasientene til å stille spørsmål etter at informasjonen 

er gitt. Kvinner og menn får i utgangspunktet samme informasjon. Forskning tyder på at 

kvinner er mer engstelige enn menn, men sier lite om hvorfor. Man kan spørre seg om dette 

gjør at kvinner har behov for en annen type eller annen form for informasjon. 

 

Hensikten med studien er derfor å få innsikt i kvinners erfaringer med preoperativ 

informasjon. Dette er viktig kunnskap for sykepleiere å få innblikk i slik at tilretteleggingen 

av preoperativ informasjon kan gagne pasientene på best mulig måte. Det er ikke funnet 

studier som er rettet spesifikt inn på kvinners behov for preoperativ informasjon i forkant av 

hjerteoperasjon i Skandinavia. Resultatene fra studien kan dermed bidra til å forbedre den 

preoperative informasjonen som gis i dag.  

 

Datainnsamling vil skje i form av kvalitativt intervju. Intervjuet vil skje etter at pasientene har 

kommet hjem. Rekrutteringen vil derimot gjøres før pasientene reiser hjem, overflyttes til 

lokalsykehus eller rehabilitering. For at forsker ikke skal ha innvirkning på pasientenes 

deltagelse i studien, er det derfor ønskelig at avdelingssykepleier ved sengeposten er 

behjelpelig med dette. Rekrutteringen vil bestå i å dele ut et ferdigskrevet informasjonsskriv 

samt gi en enkel og muntlig informasjon. I tillegg innhenter avdelingssykepleier 
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samtykkeskjema fra pasienter som ønsker å delta. Utvalget til studien vil bestå av 8 kvinner. 

Disse skal ha gjennomgått elektiv hjerteoperasjon (dette innebærer bypass- og/eller 

klaffeoperasjon). Pasientene skal ha hatt et normal forløp, skal være klare og orienterte og 

snakke godt norsk. 

 

Prosjektet er tilrådd av Regional komité for forskningsetikk (REK) og Personvernombudet for 

forskning (NSD). 

 

Spørsmål kan rettes undertegnede, mastergradstudent Vivi Lycke: Ragna Nielsensvei 1, 0592 

Oslo, tlf: 98842024, e-mail: lyckevivi@hotmail.com,  

eller veileder dr. polit Ida Torunn Bjørk: Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, 

Universitetet i Oslo, Pb 1153 Blindern, tlf: 22850577, e-mail: i.t.bjork@medisin.uio.no. 

 

Håper på rask behandling ettersom dette er en masteroppgave som planlegges å bli gjort 

ferdig i løpet av vår-semesteret 2007. Det hadde vært ønskelig å få startet med intervjuene i 

slutten av november, begynnelsen av desember. Tillater meg derfor å ta kontakt med 

seksjonsoverlege etter 10 dager, hvis jeg ikke har hører noe før den tid. 

 

Vennlig hilsen 

Vivi Lycke 
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Intervjuguide 

Informasjonsskriv 

Samtykkeerklæring 
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Forespørsel om deltakelse i studien: 

HVORDAN OPPLEVER KVINNER SOM HAR GJENNOMGÅTT PLANLAGT 

HJERTEOPERASJON PREOPERATIV INFORMASJON? 

 

Du er herved forespurt om å delta i en studie der hensikten er få en bedre forståelse av 

hvordan kvinner som har vært gjennom en planlagt hjerteoperasjon opplever preoperativ 

informasjon (dvs. informasjonen som ble gitt i forkant av operasjonen). Studien vil være en 

hjelp for sykepleiere til å kunne forbedre den informasjonen som allerede gis i dag.  

 

Dersom du velger å delta i studien vil du bli kontaktet ca 2 uker etter operasjonen for å avtale 

tid for intervju. Intervjuet vil vare mellom 45 min og 1 time. Intervjuet vil bli tatt opp på 

lydbånd. Etter avtale med deg vil intervjuet foregå enten hjemme hos deg eller et egnet sted 

på ditt lokalsykehus. 

 

Det er helt frivillig om du velger å delta i studien. Du kan når som helst trekke deg fra studien 

uten at det vil få noen som helst konsekvenser for din nåværende eller fremtidige behandling 

ved sykehuset, eller andre instanser i helsevesenet. Det er ingen risiko med studien, men det 

kan hende at du vil synes det er litt slitsomt å bli intervjuet. Hvis du ikke føler deg i form den 

dagen som er avtalt, men allikevel har lyst til å delta er det mulig å gjøre intervjuet en annen 

dag. Underveis i intervjuet er det også mulig for deg å ta pauser dersom du har behov for det. 

Deltakelsen i studien medfører ingen kostnader og du får ikke betalt for å delta. Svarene dine 

vil bli behandlet konfidensielt og forsker har taushetsplikt. Ingen enkeltpersoner vil være 

gjenkjennbare i oppgaven som skrives basert på denne studien. Skjemaet som du eventuelt 

undertegner vil bli låst inn i et skap som kun prosjektmedarbeider har tilgang til. Skjema vil 

bli makulert og lydbåndet vil bli slettet 31/12-07. Prosjektet er tilrådd av Regional komité for 

forskningsetikk (REK) og Personvernombudet for forskning (NSD). 

 

Dersom du velger å delta bes du herved om å underskrive med ditt navn på 

samtykkeerklæringen som følger med dette informasjonsskrivet.  

For spørsmål kan du henvende deg til prosjektmedarbeider og mastergradstudent Vivi Lycke: 

Ragna Nielsensvei 1, 0592 Oslo, tlf: 98842024, e-mail: lyckevivi@hotmail.com eller 

prosjektleder og dr. polit Ida Torunn Bjørk: Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, 

Universitetet i Oslo, Pb 1153 Blindern, tlf: 22850577, e-mail: i.t.bjork@medisin.uio.no. 
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SAMTYKKEERKLÆRING 

 

 

Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon og samtykker herved i å delta i studien.  

 

 

Dato:__________ 

Prosjektmedarbeider:________________                                   

 

 

Underskrift deltager:________________ 

 

Navnet ditt i blokkbokstaver:_________________                       

 
Ditt mobilnummer: ________________ 
 
evt. privatnummer:_________________ 
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INTERVJUGUIDE 

 
 
Jeg er interessert i å høre hvordan du opplevde å bli tatt imot den dagen du ble innlagt.  
Hva skjedde? 
 
 
 
Kan du fortelle meg hva du husker av den informasjonen du fikk?  
 
 
 
Hvilken informasjon har du hatt nytte av eller bruk for etterpå? 
 
 
 
Var det noe av informasjonen du fikk som du synes var unødvendig eller ikke ønsket å 
vite?  
 
 
 
Var det noe som gjorde deg urolig eller engstelig?  
Var det noe som var overflødig? 
 
 

 

Hvordan stemte informasjonen med det du opplevde? 

 
 

 

Var det noe savnet av informasjon?  

Hva?  

Hva er grunnen til at du savnet dette? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


