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Abstract 

English title: Patient participation only on paper? A qualitative study of how doctors convey 

risks to their patients.  

Background: Risk communication plays an important role in almost every health 

intervention, and yet there is no consensus on how to provide patients with this information 

in the most effective way. According to literature, doctors have problems when it comes to 

presenting risk and both doctors and patients have struggles when it comes to understanding 

risks.  

Objective: In an outpatient clinic setting, how do doctors inform about risks to their patients? 

Design: This is a qualitative and quantitative study of 78 videotapes from the outpatient 

clinic at Akershus University Hospital.  

Methods: The videotapes were transcribed and coded by using the constant comparative 

method.   

Results: Two main categories of communicating risk were identified: 1. The use of verbal 

tools and 2: The use of numerical tools. The first category can be further divided into three: 

listing, ambiguity and likelihood. When using a numerical tool, most doctors chose 

percentages, and only one used natural frequencies. 

Conclusions: To communicate the risks to patients in an effective way is essential for 

making the patient capable of participating in shared decision making. Findings in this study 

supported descriptions found in the literature; There are multiple ways to convey risk, and it 

mostly depends on the doctor. Many doctors use verbal tools without quantifying the word, 

for example “high risk”. We need to do more research on this topic to find out how doctors 

communicate risk, and further research should focus on how patients interpret the risk that is 

communicated.  

Key words: physician-patient communication; risk communication; conveying risk; shared 

decision making; patient involvement; conversation analysis; formulations 
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Sammendrag 

 
Bakgrunn: De siste tiårene er det blitt økende bevissthet rundt risikokommunikasjon i lege-

pasient-forholdet. Formidling av risiko knyttet til ulike behandlinger og inngrep oppleves 

som vanskelig og krevende av mange leger, samtidig som studier viser at pasienter synes 

formidlingen ikke er optimal. Målet med denne oppgaven var å finne ut hvordan risiko 

formidles av leger i praksis.  

Kunnskapsgrunnlag: Brukermedvirkning og samvalg er lovpålagt; Pasientene skal være 

godt nok informert om risikoen ved for eksempel en behandling eller bruken av en medisin, 

slik at de selv kan ta valget om å gjennomføre inngrepet eller oppstart av medikamentet. 

Sviktende kommunikasjon kan føre til dårligere etterlevelse hos pasienter, eller et sjokk for 

pasienten hvis de opplever en ”sjelden” komplikasjon. Derfor er det spesielt viktig for leger å 

formidle risiko på en god måte.  

Studiedesign: Kvalitativ og kvantitativ studie av 78 videoopptak av polikliniske lege-

pasient-samtaler.   

Metode: Dette er en sekundærstudie av tidligere generert data. Før min egen analyse ble gjort, 

hadde jeg ikke sett videoene eller lest studier og artikler rundt disse. Dette er en studie basert 

på egne observasjoner og analyser av videokonsultasjonene utført ved ortopedisk, 

gastrokirurgisk og urologisk poliklinikk ved Akershus universitetssykehus i perioden 2007-

2008. Relevante utsagn som belyste problemstillingen ble transkribert og deretter inndelt i 

hovedkategorier.  

Resultater: To hovedkategorier av risikoformidling ble identifisert: 1. Bruken av verbale 

verktøy og 2. Bruken av numeriske verktøy. Den første kategorien kan igjen inndeles i tre 

underkategorier: oppramsing, tvetydighet og graden av risiko. Når legene tok i bruk 

numeriske verktøy, valgte de aller fleste å bruke prosenter, og kun én lege bruke naturlige 

frekvenser.  

Konklusjon: I løpet av praksisperioden samt klinisk rettet arbeid utenom studiet, har jeg vært 

vitne til og selv vært deltakende i kliniske situasjoner der risikokommunikasjonen kunne ha 

vært bedre. Dette samsvarer også med de observasjonene jeg har gjort ved å se på 

videomaterialet fra Ahus. Legene spør sjeldent om hva pasienter er interessert i å vite, og ei 

heller om de har forstått det som blir sagt. Det finnes ingen entydig måte å presentere risiko 

på til pasienter, og det er ulikt hva leger legger vekt på under risikoformidlingen.  
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Forord 

Du leser nå en prosjektoppgave som har blitt til gjennom en lang, og til tider krevende, 

læringsprosess. Dette prosjektet ville ikke ha blitt til uten uvurderlig hjelp fra min veileder, 

Pål Gulbrandsen. Hans kunnskap, interesse og spesielt tålmodighet har gitt meg inspirasjon 

til å gjennomføre dette arbeidet. Det var først i smågruppe-undervisning med Pål at jeg 

forstod at selv små endringer i hvordan du stiller spørsmål til en pasient, kan gi en helt annen 

kvalitet på den informasjonen du får under et anamneseopptak. Hvis du er oppmerksom på 

individet du har foran deg med tilhørende følelser, ønsker og behov, i stedet for å kun 

fokusere på diagnosen, vil de aller fleste leger få et helhetlig bilde av pasienten.  

 

Denne oppgaven dedikeres til min familie, som har holdt ut med min ivrige tasting til alle 

døgnets tider. Spesielt vil jeg rette en stor takk til min far, siden hans opplevelser med 

helsevesenet på mange måter har vært inngangsporten min til det temaet det skrives om i 

denne oppgaven.  

 

Forhåpentligvis vil denne oppgaven være med på å belyse et viktig tema innenfor klinisk 

kommunikasjon og være et nyttig bidrag innenfor feltet. Det jeg har lært i løpet av arbeidet 

med dette prosjektet vet jeg kommer godt med i det siste året på studiet samt som 

praktiserende lege i de kommende årene.  

 

“The problem with communication is the illusion that it has occurred.” 

George Bernard Shaw (unknown) 

 

”In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” 

Benjamin Franklin (1) 

 

“Medicine today resembles the church in the sixteenth century. What we need is a reformation. Few doctors are 

trained to judge and evaluate a scientific study. I myself chose to be trained as a surgeon to avoid two things: 

statistics and psychology. Now I realize both are indispensable.” 

Guenther Jonitz, president of the Berlin Chamber of Physicians (2) 
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1 Innledning 

1.1 Endring av legerollen 

Vi har sakte, men sikkert bevegd oss fra en paternalistisk holdning under konsultasjonen, til 

en mer pasientsentrert tilnærming hvor pasienten skal involveres i størst mulig grad. Med 

økende fokus på pasientmedvirkning, er klinisk kommunikasjon av høy kvalitet viktig slik at 

legen og pasienten kan gi hverandre den informasjonen som trengs for en vellykket kontakt 

med helsevesenet. I dag skal ikke én lege ta alle avgjørelsene, mens pasienten sitter og hører 

på som en nikkedukke. Ei heller kan legen holde informasjon fra pasienten for å ”skåne han” 

for konsekvenser i form av stress, angst og depresjon. Pasienten skal medvirke i valg som 

blant annet har med behandling å gjøre. Pasientperspektivet skal ligge til grunn for de 

handlinger som blir gjort. Dette kan høres ganske greit ut på papiret, men i realiteten er 

kanskje ikke pasientene helt blitt kvitt rollen som nikkedukker.  

 

Det er mye pasientene skal informeres om under en konsultasjon, blant annet om sykdommen, 

prognose og om mulige behandlingsalternativer. Pasientautonomi og graden av 

pasientmedvirkning er avhengig av hvor klar, konsistent og fullstendig informasjonen som 

blir gitt til pasientene er (3). Pasienter skal også informeres om risiko forbundet med for 

eksempel et kirurgisk inngrep eller en medikamentell behandling. Dette skal legges frem på 

en mest mulig nøytral måte, slik at pasienten skal kunne ta et informert valg uten å påvirkes 

for mye i den ene eller den andre retningen. Det er i alle fall idealet. Presentasjonen av disse 

tallene har mye og si, og vel så viktig er mottakeren. Hvor god tallforståelsen hos legen og 

pasienten er, setter et viktig grunnlag for hvordan vi tolker ulike data. I en travel hverdag kan 

det være lett for leger og annet helsepersonell å fremlegge risiko på en nesten skjødesløs måte, 

uten å tenke på hvor mye pasienten faktisk har forstått. 

 

1.2 Problemstillingen 

I løpet av de siste tiårene har ordet risiko blitt mer og mer fremtredende i 

forskningslitteraturen. I årene 2000-2010 ble det publisert like mange artikler om risiko i 

medisinske tidsskrifter som det ble publisert i løpet av hele 1900-tallet. En viktig årsak til 

denne økningen kan være økende kunnskap om risikotilstander, og økende fokus på friske 

menneskers potensielle sykdom (4). Utfordringen med epidemiologisk forskning er at dette 
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gjøres på befolkningsnivå, mens den enkelte legen skal anvende kunnskapen på individnivå, 

og må ta hensyn til alle forhold som har betydning for den konkrete pasienten (5). 

 

Selv personer som arbeider med risikobegrepet i det daglige, vil vurdere spesiell risiko ulikt, 

alt etter hvordan risikoen blir presentert. Også leger kan misforstå tall og risiko (6, 7, 8), og 

ha vanskeligheter med å presentere det på en forståelig måte (1). Man kan velge å fortelle en 

pasient at det er 90 % sjanse for at et inngrep vil gå bra, eller man kan fortelle at det er 10 % 

risiko for komplikasjoner ved samme inngrep. Dette gir akkurat samme informasjon til 

pasienten, men kan mottas på ulikt vis. Legen må kunne evne å formidle risiko og samtidig 

kunne forstå hvordan pasienten opplever den risikoen som blir presentert (9). Et eksempel 

som illustrerer hvordan risikoformidling og videre risikopersepsjon kan ha store 

konsekvenser, er det som i ettertid er blitt hetende for ”the pill scare” (1, 10). I 1995 ble det i 

Storbritannia sendt ut et varsel om at 3. generasjons orale prevensjonsmidler var assosiert 

med ”dobbelt så stor risiko” for tromboembolisk hendelse sammenlignet med 2. 

generasjonsmedikamentene. Det ble store oppslag i media rundt dette. Det endte med at 

mange kvinner ble svært engstelige, og som en konsekvens av dette sluttet de å bruke 

prevensjonsmidler. Dette resulterte i mange uønskede graviditeter og aborter. Det som burde 

ha blitt fokusert mer på, var at det var snakk om relativ risiko og ikke den absolutte risikoen. 

Og risikoen for en tromboembolisk hendelse av graviditeten i seg selv, var høyere enn ved 

bruk av prevensjonsmiddel (10). 

 

Selv om det finnes mye forskning rundt risiko, finnes det i mindre grad forskning om 

hvordan norske leger forstår og formidler risiko, og om hvordan ”normal”-befolkningen 

forstår begrepet risiko. Forskningen viser at forståelsen er ulik blant leger og pasienter, og at 

det ikke finnes en bestemt type risikoformidling eller måte å presentere risiko på som 

fremstår som den beste (5). I tillegg kan leger som har hatt med samme pasient å gjøre, 

informere om risiko på to vidt forskjellige måter (11).  

 

I løpet av mitt hittil femårige utdanningsløp, har jeg kun hatt en forelesning om 

risikokommunikasjon. Vi har selvfølgelig også hatt undervisning i biostatistikk og 

epidemiologi, men å ta viktige begreper i bruk i arbeidet med pasienter er ikke det samme 

som å vite hva de betyr. Den manglende undervisningen gjør ikke fremtidens leger bedre 

rustet til en fremtid hvor risikokommunikasjon blir viktigere og viktigere. Vi får verken nok 

opplæring og trening i dette, og mange føler seg dårlig forberedt når de skal formidle risiko. 
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Det er fullt forståelig at man umulig kan lære alt i løpet av seks år, men å lære seg god 

kommunikasjon og gjennom dette også bedre risikoformidling, krever trening. Flere av oss 

medisinstudenter er redde for å si ”Jeg vet ikke” eller ”Jeg er ikke sikker”, i frykt for å 

fremstå som dumme. Vi er ikke fortrolige med å vise vår egen usikkerhet og uvitenhet, og på 

grunn av det lar vi det gå utover pasientrettet behandling. Pasientene må selvfølgelig få den 

behandlingen de trenger, men vi må forklare at alle inngrep er forbundet med risiko. Hvis 

pasienten har plager, skal man veie fordelene opp mot potensielle konsekvenser.  

 

Basert på observasjoner i klinisk undervisning, i praksis i løpet av modul 7, samt egen 

arbeidserfaring som lege, pårørende og som pasient selv, har jeg observert at flere leger ikke 

er så gode når det kommer til risikokommunikasjon og ei heller til usikkerhet rundt for 

eksempel testresultater. I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan leger formidler risiko 

til pasienter. Jeg er spesielt interessert i hvilke verktøy som brukes for å gjennomføre 

risikokommunikasjonen. Problemstillingen blir dermed seende slik ut: Hvordan formidler 

leger risiko til pasienter? For å besvare problemstillingen har jeg gjort en kvalitativ studie 

basert på observasjon av 78 videokonsultasjoner mellom lege og pasient.   

 

1.3 Avgrensning 

På grunn av prosjektoppgavens beskjedne størrelse, var det nødvendig å gjøre 

hensiktsmessige avgrensninger. For det første har jeg kun forholdt meg til risikoformidling, 

og ikke inkludert formidling av usikkerhet i dataanalysen. For det andre har fokuset kun vært 

på legens formidling, og pasientperspektivet er ikke blitt undersøkt ytterligere. Videre har jeg 

brukt en definisjon av risikokommunikasjon som innebærer at det er snakk om 

kommunikasjon rundt en mulig hendelse før hendelsen inntreffer. Hvis denne hendelsen 

skulle inntreffe, vil det ha negative utfall.  

 

I den vestlige verden skal leger i dag inkludere pasientene når det kommer til valg av 

behandling, om det så er kirurgisk inngrep eller oppstart av et nytt medikament. Vil 

presentasjonen av risikoen underslå potensielle bivirkninger og negative effekter av det som 

anbefales? Gjør framstillingen og risikoformidlingen at pasientens valg går i favør for det 

legen vil at pasienten skal velge? Dette er viktige spørsmål, som jeg heller ikke har besvart i 

denne oppgaven, men det vil være interessant å undersøke dette også innenfor det norske 

helsevesenet.  
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1.4 Oppbygning 

Denne oppgaven er delt inn i 7 kapitler. I innledningskapitlet beskrives problemstillingen og 

avgrensningen av oppgaven. Prosessen med å finne relevant litteratur er beskrevet i kapittel 2. 

I kapittel 3 presenteres det teoretiske rammeverket. Den metodiske framgangsmåten 

beskrives i kapittel 4. Metodekapitlet tar i bruk teorien presentert i kapittel 3 og prosessen 

beskrives i detalj. I kapittel 5 presenteres funnene med eksempler fra datamaterialet, og i 

kapittel 6 diskuteres funnene i lys av oppgavens problemstilling. Helt til sist kommer 

konklusjonen, med noen tips fra litteraturen om hvordan risikoformidlingen kan bedres.  
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2 Eksisterende kunnskap 
 

2.1 Litteratursøk 

I tillegg til flere bøker om risiko og risikokommunikasjon, har jeg brukt søkemotorene 

Medline/PubMed og Cochrane library, de medisinske tidsskriftene The Britisk Medical 

Journal (www.bmj.com) og Tidsskrift for Den norske legeforening (www.tidsskriftet.no) 

samt medisinsk bibliotek. Videre brukte jeg referansene i både artiklene og bøkene for å finne 

ytterligere litteratur. Søkeord har inkludert: ”Clinical communication”, ”shared decision 

making”, ”conveying risk”, “risk communication”, ”risikoformidling”, ”understanding risk”. 

I tillegg ga min veileder, Pål Gulbrandsen, meg flere litteraturhenvisninger samt tips til kjente 

navn innenfor området, blant annet Gerd Gigerenzer. Litteratursøkene ble utført i perioden 

mellom desember 2017 til desember 2018. Alle relevante bøker og artikler er blitt inkludert. 

Artikler som ikke er tilgjengelig som fulltekst gjennom universitetsbiblioteket, og som krever 

betaling, er ikke blitt inkludert. 

 

2.2 Utfordring 

Det var til tider vanskelig å finne relevante studier, artikler og bøker. Av det jeg fant, kunne 

jeg ikke se at det var blitt gjort en liknende studie i verken engelsktalende eller nordiske land.  

 

  

http://www.bmj.com)/
http://www.tidsskriftet.no)/
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3 Teoretisk perspektiv 

I denne delen beskrives den teorien og de perspektivene jeg vektlegger i min tilnærming til 

prosjektoppgaven. Jeg starter bredt og beveger meg frem til risikobegrepet og 

risikoformidling, som er kjernen i min oppgave. Først tar jeg for meg noe teori om 

kommunikasjon, klinisk kommunikasjon, risiko og risikokommunikasjon. I tillegg ønsker jeg 

å inkludere lovgivning om brukermedvirkning og samvalg. Til slutt har jeg tatt for meg 

risikopersepsjon, og eksistensen av nøytral informasjon.  

3.1 Tema og problemstilling 

Hver eneste dag blir vi presentert med tall rundt oss; Først og fremst i media, men også i 

møtet med leger. Disse presenteres ofte med liten innsikt. Man skulle tro at tallforståelsen i 

befolkningen øker i takt med den generelle utviklingen i verden, men det skjer ikke. Det er en 

stor utfordring for mange å forstå hva informasjon fremstilt med tall egentlig betyr, og det er 

en numerisk analfabetisme hvor man har dårlig innsikt i at tallene også har sine begrensinger 

(12).  

 

Som pårørende til et nært familiemedlem med Crohns sykdom, vet jeg av erfaring at klinisk 

kommunikasjon kan svikte på mange måter. Et av de områdene som min far mener var 

mangelfull, var blant annet informasjonen relatert til risiko og usikkerhet rundt et kirurgisk 

inngrep hvor store deler av hans affiserte tarm skulle opereres ut. Risikoformidlingen var på 

mange måter mangelfull, noe som man også ser blir beskrevet i litteraturen. Det er et sprik i 

hvordan denne fremlegges, og hver lege har sin måte å gjøre det på. Mange leger spør ikke 

pasienten hva de selv ønsker å få vite. Andre leger holder tilbake informasjon om potensielle 

konsekvenser av et inngrep. Kanskje prøver legen å fremstå sikker for å prøve å forhindre 

angst og stress hos pasienten?  

 

I journalen i forkant av det kirurgiske inngrepet for sin Crohns sykdom stod det at pasienten 

(min far) er ”informert om alminnelige risikofaktorer.” Grunnet komplikasjoner i forløpet, 

måtte faren min reopereres. I journalen knyttet til dette inngrepet står det: ”Han er informert 

om at han eventuelt kan ende opp med stomi hvis det viser seg å være en anastomose 

lekkasje.” [Jeg har ikke gjort noen endringer på utdraget som er tatt ut av journalen] 
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I ettertid forteller han at han aldri følte seg godt nok informert om inngrepet, hvordan det 

skulle utføres eller de alminnelige risikofaktorer som var relatert til inngrepet.   

 

Jeg har i denne oppgaven kun valgt å se på hvordan leger formidler risiko til pasienter. 

Underveis i analyseringen av dataene kom det fram at leger ikke driver med formidling av 

risiko i så stor grad som jeg trodde, mange formidlet usikkerhet. Ut i fra definisjonen av 

risiko (se under delkapittel 3.6), oppfyller en del av utsagnene i datamaterialet ikke kriteriene 

for å bli definert som risiko, og det er i stedet usikkerhet som blir formidlet. Disse utsagnene 

er ikke blitt analysert i arbeidet med denne oppgaven.  

 

3.2 Hva menes med klinisk kommunikasjon? 

”... en samtale er et samarbeid mellom (minst) to personer. Det betyr i praksis at deltakerne 

fortløpende bygger på hva den andre sier, og dermed har du som lege ikke fullstendig 

kontroll over utviklingen.” (13) 

 

Kommunikasjon innebærer alle medier for å komme i kontakt med hverandre, og består av 

verbale og non-verbale uttrykk. Språket utgjør den verbale kommunikasjonen, mens 

kroppslige uttrykk som gester, ansiktsmimikk og lignende defineres som non-verbal 

kommunikasjon. Videre kan klinisk kommunikasjon defineres som en ”utveksling av 

informasjon i arbeid som lege.” (14) Denne kan f. eks. lettes hvis legen klarer å 

bruke ”lekmannsspråk” når hun kommuniserer med pasienten. Klinisk kommunikasjon skal 

være målrettet, slik at legen får tilstrekkelig informasjon om pasientens tilstand, og videre 

kunne gi riktig behandling. Pasienten skal også få nok informasjon om sin tilstand og 

eventuelle behandlingstiltak, slik at pasienten kan mestre livet så godt som mulig med sin 

tilstand. Dette skal gjøres på kortest mulig tid og med fokus på god ressursforvaltning (14).  

 

Medisinen er så mye mer enn å bare skjære opp mennesker og kurere dem for kreft eller 

andre sykdommer. Det handler ikke bare om å behandle og helbrede, men en stor og viktig 

del, som man ofte glemmer, er den menneskelige relasjonen, og sammen med den, 

kommunikasjonen. ”Samtalen er det viktigste redskapet du har i arbeidet med andre 

mennesker.” (15) Det er i møtet med mennesker, i praksis og i min første jobb med 

midlertidig lisens, jeg faktisk forstod viktigheten av kommunikasjon. En pasient som hadde 

gjennomgått et hjerneslag i en alder av 45 år, spurte meg om røyken hadde skyld i at han fikk 
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hjerneslag. I etterkant tenker jeg at jeg burde ha spurt han hvorfor han stilte meg dette 

spørsmålet. Kanskje hadde han skyldfølelse. Han hadde jo tross alt røykt i over 20 år. Alle 

vet jo at røyking ikke er bra for deg. Svaret jeg ga, er jeg ikke så fornøyd med. Jeg ble tatt på 

sengen, rett og slett. ”Det er vanskelig å si. Det kan og det kan ikke ha en sammenheng.” Jeg 

kan ta det som læring til neste gang en pasient stiller meg det samme spørsmålet.  

 

For å eksemplifisere hvorfor (risiko)kommunikasjon er viktig, har jeg inkludert en 

pasientkasus fra læreboka Den kliniske samtalen. (16) 

 

”En 50-årig kvinne ble for noen år siden innlagt i sykehus for fjerning av livmor på 

grunn av godartete svulster. Det utspant seg følgende samtale mellom lege og pasient: 

 

Legen: I Deres alder pleier i å operere bort eggstokkene samtidig.  

Pasienten: Hvorfor, er det noe galt med eggstokkene? 

Legen: Nei, ikke nå, men erfaringen viser at det er en viss risiko for utvikling 

av kreft i eggstokkene, og derfor tar vi dem bort samtidig.  

Pasienten (urolig): Ja, hvis det er fare for kreft må det vel gjøres.”  

 

I eksempelet får pasienten svettetokter og hodepine i etterkant av det kirurgiske inngrepet; 

Hun er kommet i klimakteriet. Hun oppsøker sin lege og forteller fortvilet at ”hadde jeg visst 

dette, skulle jeg aldri latt meg operere.” 

 

I dag gjøres dette inngrepet sjeldent (fjerning av eggstokker samtidig med eggstokker). I dette 

tilfellet er pasienten informert om fjerningen av eggstokker i tillegg til livmor, men hun har 

ikke fått mulighet til å diskutere informasjonen sammen med legen. Legen har ikke informert 

om mulige konsekvenser av inngrepet; at hun kommer for tidlig i klimakteriet. Han har heller 

ikke informert om hvor stor risikoen for utvikling av kreft er i eggstokkene. Pasienten var 

altså ikke tilstrekkelig informert til å kunne ta del i et samvalg med legen. Hadde hun fått 

disse tilleggsopplysningene, og om hun hadde fått tid til å fordøye informasjonen og vurdere 

om hun faktisk ønsket å fjerne eggstokkene, kunne hun tatt et informert valg om hun ønsket å 

utføre inngrepet vel vitende om symptomer hun kom til å få i etterkant, eller la vær å utføre 

tilleggsoperasjonen selv om det er en viss risiko for utvikling av eggstokkreft. (16) 
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3.3 Hvorfor er god kommunikasjon så viktig? 

God kommunikasjon kjennetegnes ved at legen bruker kommunikasjonsferdigheter på en 

effektiv og problemløsende måte, og dette har flere fordeler (17):  

 

1. Legen identifiserer pasientens problem mer nøyaktig.  

2. Pasientene er generelt mer fornøyd, samtidig som de får bedre informasjon om 

sykdommen/tilstanden, undersøkelser og behandlingsmuligheter.  

3. Bedrer etterlevelse ved at det er større sannsynlighet for at pasienten følger 

behandlingen og følger råd om atferdsendring.  

4. Pasientens stressnivå og sårbarhet ovenfor angst og depresjon reduseres.  

5. Legens egen mestringsfølelse øker.   

 

Ideelt sett skal god kommunikasjon gjøre at en konsultasjon oppleves tilfredsstillende for 

både lege og pasient. En stor andel av klagesaker i helsetjenesten har med dårlig 

kommunikasjon å gjøre, for eksempel at det ble gitt for lite eller utydelig informasjon. 

Pasientsentrert kommunikasjon kan potensielt også være med på å forebygge unødig 

overforbruk av helsetjenester. (18) På kort tid skal mye informasjon utveksles fra pasient til 

lege, og omvendt. Det er mange faktorer som spiller inn, og hvis informasjonsutvekslingen er 

manglende eller svikter, kan man ende opp med å stille feil diagnose eller få svært dårlig 

pasientetterlevelse. Legen må kunne ha mer enn biomedisinen på plass, og utforsking av 

pasientperspektivet er viktig å øke pasientforståelse samt etterlevelse. 

 

Hovedoppgaver når legen kommuniserer med pasienten er blant annet (17)*: 

- å få frem pasientens hovedproblemer, pasientens egen forståelse av disse, samt hvilke 

konsekvenser dette har fysisk, emosjonelt og sosialt for pasienten og for de nærmeste 

pårørende.   

- tilpasse informasjonen som gis til pasientens ut fra deres ønsker og forståelse. 

- Undersøke hva pasientens viktigste bekymringer er, samt hvordan de reagerer på 

informasjonen som blir gitt.  

- Finne ut av hvor mye pasienten ønsker å delta i beslutningstaking (når det 

eksisterer behandlingsalternativer) 

- Diskutere de behandlingsmulighetene som eksisterer slik at pasienten er klar 

over konsekvensene, både ved å ta og ikke ta behandling.  
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- Øke sannsynligheten for at pasienten følger de beslutningene som blir avtalt angående 

behandling og råd om endringer i livsstil.  

*De punktene som er spesielt viktig under risikokommunikasjon, er uthevet.  

 

Som oftest får ikke leger frem alle bekymringene til pasienten. I tillegg er ikke informasjonen 

som gis, rettet mot individet som sitter foran leger. Det spørres sjeldent om hva pasientens 

ønsker og preferanser er, og i hvor stor grad de ønsker å delta i beslutningstaking. Hvor godt 

pasienten forstår informasjonen som gis, kartlegges lite (17).  

 

3.4 Pasientperspektivet og pasientsentrert 

kommunikasjon 

 

”Det mest neglisjerte området i det medisinske intervjuet er hva pasienten selv tenker om 

egen tilstand og livssituasjon.” (13) Ofte glemmer leger og medisinstudenter å spørre 

pasienten hva de selv tenker om situasjonen. Det er så lite spurt om, at omtrent alle 

pasientene jeg har husket på å spørre hva tenker du selv om det? har stirret spørrende på meg, 

som om de var overrasket over at en lege skulle være interessert i hva de som pasienter tenker.  

 

Hva innebærer det egentlig å ha pasienten i sentrum når det gjelder kommunikasjon? Vi kan 

dele denne i fire momenter (19, 20):  

- Fremkalling og forståelse av pasientens perspektiv – deriblant følelser, 

forventninger og behov  

- Forståelse av pasienten i hans unike psykososiale kontekst 

- Stimulere til autonomi ved blant annet å gi informasjon og få pasienten med på 

samvalg ved å involvere pasienten i den grad han selv ønsker 

- Få en felles forståelse av problemet og av behandlingen slik at sistnevnte er i 

samsvar med pasientens verdier 

 

Vi som leger skal hjelpe pasienter fram til den beslutningen som er riktig for akkurat dem, og 

beslutningen skal være kunnskapsbasert. Kunnskapen får de blant annet av oss som 

helsepersonell, og vi må kunne legge frem informasjon som er nøytral, og minst mulig farget 

av våre egne meninger. Det er først når kunnskapen som pasienten har mottatt farges av hans 

preferanser og verdier, at pasienten kan komme fram til en reell beslutning (21). 
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3.5 Samvalg og brukermedvirkning 

 

Samvalg er i dagens helsevesen et viktig begrep. Det betyr at legen i samarbeid med 

pasienten skal komme fram til den behandlingen eller det alternativet som er best for 

pasienten. Men hvor reell er egentlig dette samvalget? Vi som helsepersonell er lovpålagt å 

legge frem både positive sider og negative sider ved en behandling. Det er lovfestet at 

pasienten skal ”være tilstrekkelig informert til å være med på beslutninger om videre 

diagnostikk og behandling.” Dagens helsetjeneste har fortsatt ikke omstilt seg dette kravet. 

(13, 22) For enkelte behandlinger er bivirkningslisten langt større enn det mulige positive 

utfallet. Det er ikke sikkert vi selv er klar over risikoen for akkurat den enkelte pasienten, og 

dette kan kompliseres ytterligere av at vi ikke klart nok kommuniserer risikoen til pasienten. 

Videre er vi ikke i kontroll av hvor mye pasienten egentlig forstår av det som blir 

sagt. ”Grunnregelen i all informasjonsutveksling er: Vi overvurderer lett hva andre vet og kan, 

men vi undervurderer også lett hva de forstår.” (13) Med andre ord, i risikokommunikasjonen 

er det mange ting som kan gå galt.  

 

For å oppfylle kravet om god og tilstrekkelig informasjon til pasienten, ender mange leger 

opp med å gi for mye og nærmest irrelevant informasjon. Under en innleggelse kan dette 

være med på å ”påføre pasienten unødig engstelse”. (13) God informasjon innebærer å ta 

utgangspunkt i pasientens forståelse, bekymringer og forventninger. For å få best mulig 

brukermedvirkning, må legen ta et (kort) dypdykk i pasientperspektivet, slik at hun klarer å gi 

relevant informasjon uten unødvendige detaljer. Et godt startpunkt er å få innsikt i hva 

pasienten ønsker å vite; Er pasienten interessert i å høre om bivirkninger, eller er de mest 

interessert i å høre om effekten? Studier indikerer at preferanser når det gjelder informasjon 

som ønskes samt i hvor stor grad pasienter ønsker å medvirke i behandling, varierer blant 

pasienter (20).  

 

For å øke forståelsen av den informasjonen du gir, må du tilpasse informasjonen som gis til 

pasienten. Dette gjøres ved å først prioritere det som skal sies, og deretter porsjonere 

informasjonen. Prioritering av informasjonen innebærer at du belyser de temaene om er 

viktigst for pasienten og skal altså ikke holde en miniforelesning om absolutt alt som kan 

formidles med tanke på informasjon. Det innebærer ikke å holde deler av informasjonen 

skjult for pasienten, men rett og slett gi pasienten mulighet til å faktisk kunne ta i mot den 
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informasjonen du gir, fordøye det, og deretter stille relevante oppfølgingsspørsmål. ”Noen 

pasienter husker bare det mest skremmende, andre klamrer seg til urealistiske forventninger 

du har skapt  med det vi kaller prematur forsikring (du sier kanskje: ”dette pleier å gå veldig 

bra”, selv om du ikke tror det selv).” (13) 

 

I de få tilfellene sykehuspasienter ”tas med på råd”, gjelder det som regel spørsmål om 

operative inngrep som legen ikke er sikker på er den riktige behandlingen. Leger forskriver 

medisiner og bestiller tilleggsundersøkelser uten å spørre pasienten først. (13) 

 

Det kan være lurt å oppfordre pasientene til å stille spørsmål, slik at de får mest mulig klarhet 

i sitt eget (potensielle) behandlingsforløp, og får en reell sjanse til å delta i samvalg. Enhver 

medisinsk behandling har en eller flere potensielle skadevirkninger, og hvis pasienten er 

tilstrekkelig informert, så føler de seg i etterkant ikke presset til å gjennomgå en behandling 

de egentlig ikke ønsket.  

 

  ”Mangel på informasjon er en vanlig klage fra pasienter. 

Undersøkelser har også vist at mange medisinske studenter 

og til og med leger mangler evne til å etablere tilfredsstillende 

kontakt med pasienter. Dette fører til at man ikke får tak i 

relevante medisinske opplysninger, at man ikke får oppklart 

pasientens problemer, at man ikke går inn på psykiske og 

sosiale aspekter ved pasientens liv, og endelig fanger man 

ikke opp viktige verbale og ikke-verbale signaler.” (16) 
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3.6 Risiko og risikobegreper  

 

”Men det som kanskje er det viktigste for meg når (...) man skal diskutere om en operativ 

behandling er viktig, det er at det også er en fallhøyde ved enhver form for kirurgisk 

behandling. Og det er det vårt ansvar å informere pasienten om på forhånd sånn at 

pasienten ikke i ettertid skal føle seg lurt av den informasjonen man har fått på forhånd. 

(...) Da nevnte jeg det med å gi negativ informasjon også som viktig for oss fordi at det er 

som all annen kirurgi, (...) så kan man få komplikasjoner. Det kan vi aldri fri oss fra. (...) 

De som sier at det aldri er komplikasjoner, da er det to muligheter: Enten så opererer de 

ikke eller så lyver de. (...) Og det er mitt ansvar å fortelle deg. Men det er klart at det som 

da- og det som er balansegangen alltid mellom det forslaget vi gir og de plagene du har, 

er om det er en balanse mellom hvor mye plager du har og den risikoen enhver 

behandling vil medføre. (...) Men det som vi er nødt til å gjøre når vi har en konsultasjon 

hvor man skal ta stilling til et inngrep av en såpass størrelsesorden, så er det klart at da 

skal man ha rollen både som advokat og djevelens advokat samtidig. (...) Ikke oppfatt det 

jeg sier som om dette er å innlate seg på et sjansespill altså.” (Utdrag fra video 14) 

 

Ethvert menneske må i det daglige forholde seg til risiko og usikkerhet. Begrepene 

sannsynlighet og risiko brukes både ubevisst og bevisst i det daglige. Jeg åpnet dette 

delkapittelet med et sitat fra datamaterialet, da jeg syns legen oppsummerer risiko forbundet 

med alle medisinske inngrep på en god måte.  

 

Det finnes flere definisjoner og ordene brukes om mange fenomener, men under følger to 

enkle og umatematiske definisjoner (23, 24):  

 

Sannsynlighet kan defineres som ”antallet av en bestemt type hendelser dividert med antall 

ganger hendelsen kan forekomme.” 

 

Risiko kan defineres som sannsynligheten for at en hendelse med negativt utfall vil finne sted 

i løpet av en viss tidsperiode (10). Hendelsen kan i prinsippet være positiv eller negativ, men 

i de aller fleste relaterer risiko til noe negativt, og det er også denne definisjonen jeg 

forholder meg til i oppgaven. Den vanligste bruken av risiko i den medisinske fagtradisjonen 

er som et epidemiologisk begrep (5). Dette er en usikkerhet som presenteres i form 

av ”tallfestede sannsynligheter for veldefinerte utfall.” (24) Man vet ikke om det kommer til å 

skje, men hvis det skjer, vil det ha negative konsekvenser (10). I tillegg til tapets 

sannsynlighet (tallfestet risiko) vil også tapets størrelse (konsekvenser) ha betydning (5). 
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Risiko er vår måte å skape en trygghet når det gjelder hendelser som kommer, eller ikke 

kommer, til å skje i fremtiden, det er ”et produkt av våre bestrebelser på å forstå virkeligheten, 

og dermed knyttet til tid, sted og sosial kontekst.” Det er forskjeller på mennesker, og leger 

og pasienter forstår og beskriver virkeligheten på ulike måter. (23) 

 

Risiko er estimater av sannsynlige hendelser. En risiko kan aldri eksistere utenfor vår 

kunnskap av dem; Vet vi ikke om risikoen knyttet til en hendelse, vil risikoen heller ikke 

eksistere. En risiko er et produkt av fremtidsorienterte utregninger, og i medisinen prøver vi å 

endre framtidsutsikter. Risiko er forbundet med usikkerhet, men risiko er ikke det samme 

som (prinsipiell) usikkerhet (24). Risiko er en informert gjetning. Med usikkerhet mener vi at 

vi aldri helt presist kan forutsi hva som kommer til å skje i fremtiden. Med prinsipiell 

usikkerhet mener man at ”utfallene er veldefinerte, men deres sannsynlighet kan ikke 

meningsfylt tallfestes.” (24) Kunnskap ervervet i medisin er basert på studier av en gruppe, 

og tar ikke i betraktning at hver pasient er unik (14, 25, 26). Jo mer usikker legen er på hva 

som er riktig å gjøre for pasienten, jo mer vanlig er det å inkludere pasienten når det kommer 

til valg av behandling (21).  

 

Hypertensjon regnes som en årsak som kan gi forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom hvis 

blodtrykket er vedvarende høyt. Hvordan hypertensjon defineres og hvor vi velger å sette 

grensen vil være med på å avgjøre hvor grensen for risiko skal gå. Nivået som velges har ikke 

bare konsekvenser for risikopopulasjonen, men også for helsetjenestens ressursbruk. 

Intervensjonsgrensene for behandling av hypertensjon har endret seg med tiden. Hvis 

grensene endrer seg, kan en verdi som tidligere var normal, nå ligge innenfor 

behandlingsgrensen, og en pasient går fra å være frisk til behandlingstrengende (5). 

 

Risiko kan hovedsakelig formidles på tre måter. Ved hjelp av: 

1. Verbale verktøy 

2. Numeriske verktøy 

3. Visuelle verktøy  

 

Med verbale verktøy betyr at man bruker deskriptive termer til å formidle risiko. For 

eksempel kan man si at det er en ”sjelden” komplikasjon. Det er blitt gjort forsøk på å 
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standardisere ulike begreper, men de brukes svært lite i den kliniske hverdagen. En slik 

standardisering vises i tabellen nedenfor (27):  

 

Tabell 1: Standardisering av risikoformidling ved bruk av deskriptive termer 

Deskriptiv term for risiko Sannsynlighet i % 

Høy >1 

Moderat 0,1-1 

Lav 0,01-0,1 

Veldig lav 0,001-0,01 

Minimal 0,0001-0,001 

Neglisjerbar <0,0001 

     

Nedenfor vil jeg gi en kort presentasjon av relevante begreper innenfor medisinsk statistikk 

som man kan velge å ta i bruk ved formidling av risiko, spesielt hvis man velger å bruke 

numeriske verktøy.   

 

Prevalens:  

Prevalens forteller om forekomst av en sykdom innenfor et en gitt tidsperiode, enten som et 

absolutt antall, men oftest som andel. Nevneren kan variere avhengig av utbredelsen av 

sykdommen (28).  

 

Insidens:  

Med insidens mener man antall nye tilfeller av en sykdom innenfor en gitt tidsperiode. Akutte, 

kortvarige sykdommer har høy insidens og lav prevalens, mens kroniske sykdommer kan ha 

lav insidens og høy prevalens (28). 

 

Relativ risikoreduksjon (RRR): 

Relativ risiko er et effektmål som beskriver den relative reduksjon i risiko for det uønskede 

utfall i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen (29). Hvis 4 av 1000 

kvinner (alder 40 eller over) som ikke gjennomgår screening for brystkreft og dør av 

brystkreft, sammenlignet med 3 av 1000 kvinner som blir screenet, kan man si at 

mammografi reduserer sannsynligheten for død med 25%. Dette er den relative risikoen (7). 
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Ulemper:  

- ”Overdriver” behandlingseffekten (29) 

- RRR skjelner ikke mellom situasjoner med lav utgangsrisiko for sykdom (en RRR på 21 % 

vil derfor ha lite å si) og situasjoner der utfallet forekommer ofte (en RRR på 21 % vil ha 

effekt) (21). 

 

Absolutt risikoreduksjon (ARR): 

Absolutt risikoreduksjon, også kalt risiko-differansen, er forskjellen i forekomst av en 

sykdom eller tilstand i kontrollgruppen sammenlignet med intervensjonsgruppen. Du regner 

ut ARR ved å trekke fra sannsynligheten for for eksempel å dø i kontrollgruppen og 

sannsynligheten for død i intervensjonsgruppen fra hverandre. Forskjellen mellom gruppene 

er mindre jo nærmere 0 ARR er (30).  

 

Numbers needed to treat (NNT): 

Antall som må behandles, eller som det heter på engelsk, number needed to treat (NNT), er et 

effektmål og har i de senere år blitt fremhevet som spesielt velegnet til å måle 

intervensjonseffekter. NNT er den inverse av ARR (29): 

 

1 

ARR 

 

NNT sier noe om antall pasienter som skal behandles i et visst tidsrom, for å unngå ett 

dødsfall. Hvis NNT for eksempel er 20, betyr det at man skal i gjennomsnitt behandle 20 

pasienter i 10 år for å observere ett dødsfall mindre på tiårsdagen fra behandlingsstart i 

intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen.  

 

Ulempe (29):  

- Fanger ikke opp tidsdimensjonen i kliniske studier, fordi den baseres på måling på et gitt, 

tilfeldig tidspunkt. Dette er spesielt problematisk hvis denne tas i bruk som effektmål for 

intervensjoner mot kroniske sykdomsprosesser (aterosklerose, diabetes) hvor uønskede 

hendelser ikke alltid kan unngås, men de kan utsettes i tid.  

- Avhenger av når i forløpet en velger å observere effekten. 

- Begrepet kan gi inntrykk av at uønskede hendelser knyttet til sykdommen vil unngås helt 

med behandling, mens effekten i realiteten er at hendelsene kun utsettes i tid.  
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Odds ratio (OR) (31, 32):  

Odds ratio er forholdet mellom to odds. Med odds mener i sannsynligheten for at en gitt 

hendelse skal inntreffe i forhold til at den ikke skal inntreffe.   

”Hvis man i en vitenskapelig studie for eksempel finner at 20 av 100 personer som er blitt 

utsatt for et giftstoff får en viss sykdom, sier man at oddsen er 20/80 = 0,25. I en 

kontrollgruppe på 100 personer som ikke er blitt utsatt for giftstoffet, blir 10 syke. Da er 

oddsen 10/90 = 0,11. Odds ratio er da 0,25/0,11 = 2,25.” 

Er det snakk om en sjelden sykdom, kan man bruke OR som en tilnærming til RRR. 

 

Alle de ovennevnte begrepene er definert som effektmål i epidemiologien og statistikken; De 

forteller om hvor effektiv for eksempel en intervensjon er og uttrykker forskjellen mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen på et bestemt tidspunkt. De forteller om 

gjennomsnittlig effekt ved dette tidspunktet. De er ulike matematiske formuleringer som gir 

uttrykk for forskjellige aspekter av behandlingseffekten, og det er viktig å påpeke at den ene 

ikke er mer korrekt enn den andre. Flere studier viser imidlertid at både leger og pasienter er 

mer positivt innstilt til en behandling hvis effekten presenteres som RRR i stedet for ARR 

(29). Ved å bruke relativ risiko og relativ risikoreduksjon kan både leger og pasienter vurdere 

risikoen som høyere og terapieffekten større enn når den samme risikoen og terapieffekten 

beskrives med absolutt risiko og absolutt risikoreduksjon (5). 

 

Sensitivitet og spesifisitet (7, 8):  

For å skille mellom disse begrepene samt prediktiv verdi, kan det være hensiktsmessig å lage 

en 2x2-tabell (21).  

 

  Sannheten er  Alle 

  Pasienten er syk Pasienten er ikke syk  

Testen viser Positivt utslag a (sensitivitet) b (falsk positiv) (a+b) 

 Negativt utslag c (falsk negativ) d (spesifisitet) (c+d) 

 Alle (a+c) (b+d)  

 

 

Sensitivitet er testens evne til å være positiv gitt at pasienten faktisk er syk: 

a 
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(a+c) 

 

Spesifisitet er testens evne til å være negativ gitt at pasienten faktisk er frisk: 

d 

(b+d) 

 

Prediktiv verdi (7):  

Dette er diagnostiske rater. 

Positiv prediktiv verdi er sannsynligheten for å ha sykdommen gitt en positiv test: 

a 

(a+b) 

 

 

Negativ prediktiv verdi er sannsynligheten for å være sykdomsfri gitt en negativ test:  

d 

(c+d) 
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3.7 Risikokommunikasjon 

 

Hensikten med risikokommunikasjon er å gi tilstrekkelig informasjon slik at pasienten kan ta 

et godt valg. Man kan skille mellom ideell og reell risikokommunikasjon (33). Ideell 

risikokommunikasjon innebærer at all informasjon som er viktig blir formidlet på en slik måte 

at pasienten blir klar over alle de viktige elementene. Man forteller også om grad av 

usikkerhet rundt den informasjonen som blir lagt frem, samtidig som man diskuterer ulike 

fortolkninger som deltakere i samtalen har av informasjonen. I en reell risikokommunikasjon 

blir bare noen opplysninger lagt frem, og fortolkningen kan være ensidig uten at usikkerhet 

rundt opplysningene kommer frem. Ikke alle parter får sagt det de har på hjertet, og det kan 

være uklare eller skjulte motiver. 

 

Når man skal gi informasjon til pasienten, er disse punktene viktige (17):  

- Førforståelse - Kartlegging av hva pasienten vet fra før. 

- Hva ønsker pasienten å vite? - Kartlegging av hva pasienten ønsker av informasjon. 

Man skal ikke presse informasjon på en som ikke ønsker det, ei heller holde 

informasjon tilbake for en som ønsker å vite mest mulig. 

- Prioritering av informasjonen – Det er viktig grunnet den oppsatte 

konsultasjonstiden, samt for at pasienten skal få mest mulig ut av det som blir sagt. 

- Porsjonering av informasjonen – Man skal porsjonere i forhold til pasientens 

forståelse, samt tilpasse informasjonsmengde og tempo til hver pasient.  

- Tilleggsinformasjon? - Spørre om pasienten ønsker tilleggsinformasjon, for 

eksempel i form av en brosjyre eller informasjonsskriv.  

- Forståelse - Er informasjonen framstilt på en forståelig måte? Dobbeltsjekke om 

pasienten har forstått den informasjonen som er gitt. 

 

Risikokommunikasjon kan på mange måter sees på som en risikosport. Hvis den ikke gjøres 

riktig, kan det føre til utilsiktede konsekvenser (26). Selv om kommunikasjon er fundamental 

i nesten alle intervensjoner i medisiner, eksisterer det per i dag ingen konsensus om hva som 

er den mest effektive måten å gi denne informasjonen til pasienter på (34).   

 

 

 



 20 

3.8 Måter å formidle risiko på 

Tabell 2: Denne tabellen viser en enkel oversikt over de ulike måtene man kan formidle 

risiko på. (Tabellen er basert på en forelesning om risiko vi hadde med Anne Kveim Lie i 

modul 7) 
Type informasjon Undergruppe Eksempel/definisjon 

Verbale verktøy  Deskriptive termer:  

- Hverdagsspråk  

 

 

 

- Standardisert språk 

 

 

- Høy risiko kontra lav risiko 

- Vanlig kontra sjelden  

 

 

- Gjengi risiko i form av absolutt risiko.  

 

 F. eks. høy risiko/veldig vanlig  1-10% 

  Språklige bilder og fortellinger - Bruk av metafor eller et annet språklig 

virkemiddel som pasienten forstår. F. 

eks. tenke på kroppen og helsen som 

kapital, og å kutte ut røyk som en 

investering. 

Numeriske verktøy  Effektestimat 

 

- Relativ risiko 

 

 

- Absolutt risiko 

 

 

 

- Number needed to treat 

(NNT) 

 

 

- (Number needed to harm 

(NNH)) 

- (Odds ratio) 

 

 

- Hvis du slutter å røyke reduserer du 

din risiko for å dø av hjertesykdom 

med 33%. 

- Som røyker har du 9 % risiko for å 

utvikle hjertesykdom innen 10 år ... 

hvis du slutter å røyke reduseres din 

absolutte risiko med 3 %.  

- 33 personer må slutte å røyke for å 

forhindre at en person i din gruppe 

utvikler hjertesykdom de neste 10 år  

I litteraturen som jeg har lest, nevnes ikke 

disse eksplisitt, men jeg legger dem til i 

listen da det også er ulike måter å formidle 

risiko på.  

  Betingede sannsynligheter: 

Kan vi stole på testen? 

- Sensitivitet 

- Spesifisitet 

- Prediktiv verdi 

- Sensitivitet er sannsynligheten for 

korrekt resultat gitt at pasienten er syk. 

- Spesifisiteten er sannsynligheten for at 

en frisk pasient får riktig svar, dvs. 

negativ test. 

- Sannsynligheten for at testresultatet er 

korrekt. Det finnes to typer; Negativ 

og positiv prediktiv verdi.  

 

Visuelle verktøy Grafisk framstilling 

Animasjoner 

Tabell, graf, kakediagram, søylediagram 

Risikokalkulator (f. eks. NORRISK 2) 

”Paling Palette” 

”Smiling faces” 
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3.9 Risikopersepsjon og graden av opplevd risiko 

 

Økende fokus på pasientmedvirkning og samvalg markerer et skifte i hvordan valg tas i 

klinikken; Pasienten skal ta en mest mulig aktiv rolle i denne prosessen. Hvor stor del 

pasienten kan ta i dette valget, avhenger blant annet av pasientens evne til å forstå den 

informasjonen som blir lagt frem av legen. Graden av tallforståelse hos pasienten er viktig for 

riktig forståelse av informasjon om risiko og effekt som blir lagt frem, for deretter å kunne ta 

et informert valg sammen med legen (35).  

 

Objektiv risiko og subjektiv risiko: Med objektiv risiko mener man en risiko som er basert på 

best tilgjengelig data og kunnskap innenfor det aktuelle området, som man også kan kalle den 

reelle risikoen som eksperter på området har regnet ut. Den subjektive risikoen avhenger av 

hvordan man opplever risikoen og konsekvensene av denne, eller den generelle 

befolkningens risikopersepsjon (26). 

 

Hvor truende en risiko virker, altså risikopersepsjonen, avhenger av flere faktorer (9): 

- Kunnskap om risikoen. Det finnes flere kunnskapskilder, men i vårt samfunn har 

massemedia fått en mer prominent rolle. Mange mennesker undervurderer vanlige risikoer og 

overvurderer sjeldne risikoer. Førstesider på aviser, eller stor oppmerksomhet rundt en 

spesiell hendelse som skjer sjeldent vekker mer oppsikt, og selger derfor også mer.  

- Om risikoen kan endres. Er det en risiko man kan gjøre noe med, virker den også mindre 

truende enn en risikofaktor som man ikke kan endre.  

- Tidsaspektet. En risiko som kan ramme i nær fremtid virker mer skremmende enn en som 

ikke vil ha noe å si før om flere år.  

- Usikkerhet rundt en risikofaktor. En risiko som kan tallfestes konkret virker mindre 

skremmende sammenlignet med en fare av ukjent omfang, for eksempel risiko for stråleskade 

på arvematerialet.  
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3.10 Eksisterer nøytral informasjon? 

 

Under en konsultasjon kan legen velge å fortelle om sannsynligheten for overlevelse eller 

sannsynligheten for død etter for eksempel et kirurgisk inngrep. En 90 % sannsynlighet for 

overlevelse og en 10 % sannsynlighet for død etter samme kirurgiske inngrep, gir vesentlig 

den samme informasjon, men har ulik vinkling. Hvis legen derimot kun velger å fortelle om 

overlevelsen etter det kirurgiske inngrepet, kan pasienten velge å gjennomgå inngrepet uten å 

ha fått fullstendig informasjon. Denne vinklingen vil indirekte kommunisere at kirurgi bør 

velges fremfor ikke kirurgi. I dette tilfellet vil fullstendig informasjon også innebære 

informasjon om sannsynligheten for overlevelse og død hvis pasienten ikke velger å 

gjennomgå inngrepet. Hvis legen kun velger den ene vinklingen, så kan legen indirekte gi en 

anbefaling til pasienten (36). Om pasienten etterspør en anbefaling fra legen, skal dette 

besvares etter beste evne. 

 

3.11 Pasientens kommunikasjonsferdigheter 

Når det kommer til kommunikasjonsferdigheter, har det i litteraturen vært hovedfokus på 

legens evner til god kommunikasjon. Som tidligere nevnt, er pasientperspektivet i løpet av de 

siste tiårene kommet mer og mer i fokus, samt at brukermedvirkning og samvalg er sentralt i 

dagens helsevesen. Pasienten skal inkluderes i valg av behandling, men det settes 

spørsmålstegn ved den reelle muligheten pasienten får til å være med på dette. Vi må heller 

ikke glemme at pasienter er en heterogen gruppe, og som leger kan man møte på vidt 

forskjellige mennesker med svært ulike behov. Det kan være vanskelig å skille på pasienters 

evne til forståelse og deretter tilpasse for eksempel informasjon til hver og en av dem.  

 

Å se på hvordan pasienter spør om og forstår risiko, er to områder som jeg har valgt å ikke ha 

med i denne oppgaven, mye på grunn av oppgavens tidsbegrensning. I tillegg har jeg kun 

valgt å fokusere på den verbale kommunikasjonen. En stor del av kommunikasjonen er non-

verbal; I risikokommunikasjon kan dette for eksempel uttrykkes med ansiktsuttrykk eller 

liknende.  
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4 Metode 
 

4.1 Materiale 

Dette er en sekundærstudie av allerede generert data. Det fullstendige datamaterialet består av 

497 videokonsultasjoner i det opprinnelige materialet. 117 ønsket ikke bredt samtykke, og i 

dag er det tilgjengelig 380 videoopptak av reelle konsultasjoner mellom leger og deres 

pasienter innenfor 17 kliniske spesialiteter. Disse ble tatt opp i perioden mellom 2007-2008 

ved Akershus universitetssykehus som en del av en randomisert kontrollert studie som 

undersøkte endring i mestringstillit hos sykehusleger etter å ha gjennomført et 20 timers kurs 

i klinisk kommunikasjon. Konsultasjonene foregikk enten på poliklinikken, under 

visittrunden eller i akuttmottaket. Både pasientene og legene har gitt samtykke til at videoene 

kan brukes til forskning innenfor klinisk kommunikasjon innen utgangen av 2020. Dataene 

ble så re-analysert for å kaste lys på andre sider ved lege-pasient-kommunikasjonen (37). 

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent denne 

studien.  

 

For å svare på problemstillingen i denne oppgaven, ble det i samråd med veileder gjort et 

strategisk utvalg fra originalmaterialet. Utvalget bestod av 78 videokonsultasjoner fra 

henholdsvis spesialitetene gastrokirurgi (26 konsultasjoner), urologi (16 konsultasjoner) og 

ortopedi (36 konsultasjoner) da vi tenkte oss at det i disse spesialitetene ville forekomme 

mest kommunikasjon av risiko og usikkerhet. Det ville selvfølgelig ha vært fordelaktig å 

studere flest mulig konsultasjoner, men omfanget av denne oppgaven vanskeliggjorde dette. 

De utvalgte konsultasjonene foregikk kun i poliklinikken.  

 

Alle videoene ble studert nøye for å finne eksakt hvor interessant informasjonsutveksling 

foregikk mellom lege og pasient, disse tidspunktene ble notert og risikoformidlingen ble så 

transkribert. Med transkripsjon menes at det som blir sagt i videokonsultasjonene, gjøres om 

til skriftlig format. Illustrative utdrag og eksempler fra videokonsultasjonene er inkludert i 

denne oppgaven for å underbygge de funnene som er blitt gjort.  

 

Av det jeg kunne finne i litteraturen, er det ikke blitt gjort noen analytiske studier av 

risikoformidling på verken engelske eller nordiske sykehus. Tidligere studier har for det 
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meste fokusert på å finne verktøy til å lette risikokommunikasjonen, og ikke på hvordan den 

gjøres og hva som sies.  

 

I tabell 4.1 oppsummeres viktige lege- og pasientkarakteristika i datamaterialet.  

 

Tabell 3: Lege- og pasientkarakteristika i datamaterialet* 

Pasient Antall (%) 

       Menn  46 (59) 

       Kvinner 32 (41) 

       Totalt 78 (100) 

Kjennskap til legen  

       Kjenner legen godt 10 (13) 

       Kjenner legen noe 17 (22) 

       Kjenner ikke legen 51 (65) 

Pårørende tilstede/ikke tilstede  

       Én eller flere tilstede 48 (62) 

       Ingen  29 (37) 

       Følge (fra sykehjem) 1 (1) 

Leger  

       Menn 10 (83) 

       Kvinner 2 (17) 

       Totalt 12 (100) 

Spesialitet (antall leger)  

       Urologi 2 (17) 

       Gastrokirurgi 4 (33) 

       Ortopedi 6 (50) 

       Totalt 12 (100) 

Konsultasjoner per spesialitet  

       Urologi 16 (21) 

       Gastrokirurgi 26 (33) 

       Ortopedi 36 (46) 

       Totalt 78 (100) 

 *Totalt 78 videoer.  
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4.2 Bearbeiding og analyse av datamaterialet 

Analyseprosessen har vært omfattende og består av flere ledd. Hver video ble sett på tre 

ganger fra start til slutt. Første gang for å få et helhetsinntrykk ved å gjøre en ustrukturert 

observasjon (38). Andre gangen så jeg igjen hele videoen, men fokuserte spesielt på de 

stedene hvor det skjedde en risikoformidling. Skjedde det en type formidling av risiko, 

noterte jeg meg tidspunktet. Samtidig hadde jeg tre spørsmål som jeg hadde spesielt fokus på; 

Var det en reell risikoformidling, i så fall hva slags type? Passet denne inn i den tabellen jeg 

lagde på forhånd i kapittel 3.8? Her ble de dataene som ikke inneholdt noen form for 

risikoformidling, etterhvert silt bort slik at jeg da stod igjen med 38 videoer. Den tredje 

gangen transkriberte jeg selve formidlingen. 

 

Bearbeiding av videokonsultasjonene kunne blitt gjort på flere måter. Jeg har valgt å 

bearbeide teksten noe. Under transkriberingen (eller avskriften) skrev jeg først ord for ord. 

Før analyseringsprosessen bearbeidet jeg teksten noe, hvor blant annet typiske tilleggsord 

som liksom og sånn ble fjernet for å gjøre det lettere å følge samtalen (40). Jeg valgte også å 

gi teksten en mer skriftlig form. Dette ble ikke gjort hvis derimot innholdet i det legen eller 

pasientens sa, ville blitt endret på noen som helst måte.  

 

Jeg gjennomgikk datamaterialet og markerte hver gang en spesifikk måte å uttrykke seg på 

dukket opp i løpet av konsultasjonen. Liknende uttrykk fikk samme fargekode i Excel-arket. 

Deretter settes alle de som tilsynelatende hører sammen, i samme kategori. Så ble hver 

kategori studert hver for seg for å finne de elementene som kjennetegnet akkurat denne 

kategorien. Et eksempel ble så valgt ut for å illustrere og representere den ene kategorien (39). 

Alle eksemplene i oppgaven er anonymisert og i stor grad rekonstruerte beskrivelser.  

 

I analyseringsprosessen har jeg brukt konstant sammenliknende analyse (30). Dette er en 

metode som innebærer at man går igjennom datamaterialet flere ganger (konstant), 

sammenlikner det elementet, utsagnet eller den setningen som er av interesse for oss, med de 

andre elementene, utsagnene eller setningene (sammenliknende). 

 

I arbeidet med å klassifisere formidling av risiko og usikkerhet i mitt materiale, gikk jeg frem 

på denne måten:  

1. Alle videokonsultasjonene ble gjennomgått for å få et helhetsinntrykk.  
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2. Alle dataene ble så gjennomgått for å luke ut de konsultasjonene hvor det verken ble 

formidlet risiko eller usikkerhet, basert på den litteraturen jeg hadde lest på området.  

3. Den tredje gangen ble selve formidlingen transkribert i et Excel-dokument, og for 

hver video dokumenterte jeg om risiko ble formidlet eller ikke.  

4. Alle utsagnene ble sett på hver for seg, og sammenlignet med hverandre. De 

utsagnene som liknet hverandre, ble plassert i samme gruppe.  

5. Til slutt valgte jeg ut et eksempel for å illustrere hver gruppe, som er blitt inkludert i 

denne oppgaven.  
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5 Presentasjon av funnene 
Dette kapittelet har til hensikt å presentere de mest relevante funnene på bakgrunn av 

problemstillingen og formålet med oppgaven.   

L brukes som forkortelse for legen, og P brukes som forkortelse for pasienten i eksemplene. 

 

Figur 1: Figuren viser arbeidet med materialet, og inndeling i hoved- og underkategorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av 78 videoer, ble det formidlet risiko i 38 av disse. Ingen visuelle hjelpemidler ble tatt i 

bruk. I 34 av videoene ble det brukt verbale verktøy, mens det i 8 ble brukt numeriske 

verktøy. I 4 av konsultasjonene tok legene i bruk begge verktøyene i sine konsultasjoner.  

 

Originalmaterialet 

78 videoer 

Risikoformidling 

38 videoer 

Ingen risikoformidling 

40 videoer 

Verbale verktøy 

34 videoer 

Numeriske verktøy 

8 videoer 

Oppramsing 

5 videoer 

Graden av 

risiko 

18 videoer 

Tvetydighet 

17 videoer 

Prosent 

7 videoer 

Naturlig frekvens 

1 video 

Sensitivitet/spesifisitet 

1 video 
Prevalens 

1 video 

Sannsynlighet for 

tilbakefall/malignitet 

3 videoer 

Effekt 

2 videoer 
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De verbale verktøyene kan deles inn i tre undergrupper: Oppramsing (brukt i 5 videoer), 

graden av risiko (brukt i 18) og tvetydighet (brukt i 17).  

 

Videre kan de numeriske verktøyene igjen deles inn i to undergrupper: Prosent og naturlig 

frekvens. Videre kan gruppen Prosent inndeles i fire: 1. Sensitivitet/spesifisitet (brukt i 1 

video), 2. Prevalens (1 video), 3. Sannsynlighet for tilbakefall/malignitet (3 videoer), 4. 

Effekt (2 videoer). 

 

5.1.1 Hovedinndeling:  

Nedenfor følger en hovedinndeling av utsagnene om risiko, og etter hver hovedkategori 

følger et eksempel fra datamaterialet.  

Hovedkategoriene er som følger nedenfor, bruken av henholdsvis:  

1. Verbale verktøy 

2. Numeriske verktøy 

 

Verbalt verktøy.  

Eksempel:  

Pasienten er en mann i 50-årene som utviklet en brokk rett i etterkant av cancer recti 

operasjon for noen år tilbake. Den er kosmetisk skjemmede, men størrelsen har ikke endret 

seg, og det er ingen smerte. Legen forteller pasienten at siden det ikke plager han så mye per i 

dag, så vil ikke et kirurgisk inngrep være noe for han ennå. Det kosmetiske vil ikke endre seg 

etter en operasjon, da legen mener det kosmetisk skjemmende ligger i underhudsfettet. Under 

forteller legen pasienten om en potensiell komplikasjon som kan komme når man har en 

brokk.  

 

 

Som vi ser i eksempelet overfor, sier legen først at tarmen kan komme i klem en sjelden gang, 

men i samme setning legger legen til ”eller av og til om du vil.” Betyr det at tilstanden er 

vanligere enn det legen først ga inntrykk for? Pasienten stilte ikke oppfølgingsspørsmål rundt 

dette, og legen utdypet det heller ikke noe mer i løpet av setningen. Det er på en måte 

L: Men man ser jo, en sjelden gang, eller av og til om du vil, at tarm kan komme i klem.  

P: Mhm.  

L: Det er en akutt situasjon som må håndteres. 
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innbyrdes delvis motstridende utsagn i en og samme setning, ved at legen justerer utsagnet 

underveis.  

 

Numeriske verktøy.  

Eksempel: 

Pasienten er en kvinne i 70-årene med spesielt plager fra venstre hånd grunnet slitasjegikt 

(artrose) i grunnleddet på tommelen. Legen informerer om effekt og potensielle 

komplikasjoner av inngrepet.  

 

 

Hver hovedkategori kan så inndeles i undergrupper:  

 

5.1.2 Inndeling av utsagnene ved bruk av verbale verktøy  

Først og fremst ønsker jeg å påpeke at disse underkategoriene ikke er helt gjensidig 

utelukkende. En og samme lege kan bruke flere av disse kategoriene ved formidling av risiko.  

 

Oppramsing. Legen ramser opp mulige konsekvenser av en behandling, uten å si hvor 

sannsynlig det er.  

 

Oppramsing Eksempel fra materialet Kommentar 

Om pasienten: Mann i 

slutten av 40-årene med 

plager fra høyre kne som han 

har levd med i flere år, men 

nå har kneet begynt å "gli 

ut", den er ustabil, og han har 

residiverende 

låsningsepisoder. Legen 

forteller at det mest 

L: Dette er sånn dagkirurgisk 

operasjon.  

P: Ja.  

L: Du kommer fastende om 

morgenen.  

P: Ja.  

L: Blir operert og reiser hjem 

noen timer etterpå.  

P: Ja.  

Fra video nr. 4.  

De blir enige om at pasienten 

bør gjennomgå en operasjon 

(dagkirurgi).  

 

Som vi kan se, så ramser 

legen opp mulige 

konsekvenser pasienten kan 

ha av inngrepet, uten å gå inn 

L: Av hundre pasienter som opereres, så vet ikke vi om du er den ene som får den alvorlige 

betennelsen eller ikke.  

P: Nei. 
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sannsynlig er snakk om en 

meniskskade som ikke har 

leget godt nok. 

L: Må regne med å bruke 

krykker i 3-5 dager.  

P: Ja.  

L: Kan hende at kneet blir 

litt ømt og hovent og i hvert 

fall vondt å bøye og sånn de 

første 14 dagene.  

P: Ja.  

L: Så ikke legg opp til for 

mye jobbaktivitet. Og 

kanskje skal du være 

sykemeldt de første fjorten 

dagene også.   

på hva sannsynligheten er for 

hver og en av dem.  

 

Som vi kan se i eksempel, nevner legen at det kan hende at pasienten må 1. Bruke krykker en 

liten periode etter inngrepet, 2. At kneet kan bli ømt, hovent og vondt å bøye, 3. At han burde 

vurdere å sykemelde seg. Legen gir ingen ytterligere informasjon om hvor sannsynlig det er 

at det skal hende; Er det snakk om stor eller liten sannsynlighet?  

 

Graden av risiko.  

Graden av risiko Eksempel fra materialet Kommentar 

Om pasienten: Pasienten er 

en kvinne som har vært 

plaget med ubehag i tarmen 

og smerter i navleregionen 

spesielt etter matinntak. For 

noen måneder tilbake ble det 

utført en coloskopi, som 

måtte avbrytes fordi 

operatøren ikke kom videre.   

L: Ikke sett noe svulst eller 

noen skumle partier noe sted. 

Men du har en del sånne 

utposninger.  

P: Mhm.  

L: De er godartede. Og det 

kan gå betennelse i de.  

P: Mhm.  

L: Noen ganger så kan det 

blø litt, men det er veldig 

sjeldent at det byr på noen 

problemer. Blir det 

Fra video nr. 27 

Legen informerer om at de 

prøvene som er tatt, ikke har 

vist noe malignt, annet enn 

divertikler (legen kaller det 

"godartede utposninger"). 

Han forteller så at det kan gå 

betennelse i disse, men at 

det ”sjeldent byr på noen 

problemer”.   
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betennelse, så er 

behandlingen antibiotika. Og 

blir det blødning, så gir det 

seg som regel. Og vi gjør 

ikke så mye med det. Hvis 

det er mye, så kommer du 

gjerne inn (ler litt) P: Ja. L: 

på sykehus, ikke sant. 

 

At legen definerer graden av risiko ved bruk av deskriptive begreper, er den vanligste måten 

å formidle risiko på i mitt materiale. Dette gjøres i 18 av de 30 videoene hvor risiko formidles.  

 

Tvetydighet. Dette kan på mange måter sees på som indirekte risikokommunikasjon. I denne 

kategorien hører alle de utsagnene til, som forteller noe om en potensiell skade eller negativ 

konsekvens som pasienten kan ha i fremtiden, uten at det presenteres med grad av risiko eller 

sannsynlighet for hendelsen. Pasienten kan derfor stå åpen for å tolke det som vedkommende 

selv ønsker, og risikopersepsjonen kan spille en viktig rolle.   
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Tvetydighet Eksempel fra materialet Kommentar 

Om pasienten: Kvinne med 

(indre) hemoroideplager og 

fissurer etter fødsel. Den 

aktuelle timen er en kontroll 

etter utført strikkligering. 

Pasienten fikk 

nitroglycerinkrem sist gang 

hun var her, men hun ble 

frarådet å bruke denne 

(pasienten leste om 

medikamentet på nett), og 

har ikke brukt den før de fire 

siste ukene før denne 

aktuelle konsultasjonen.  

L: Men det er jo veldig bra at 

du selv fanget opp det at du 

dier et barn da kanskje ikke 

var så heldig å gi 

nitroglycerin.  

P: Nei, det tørte jeg ikke.  

L: Ja, det hadde sikkert ikke 

jeg turt heller hvis jeg hadde 

visst at du  

P: Nei.  

L: For det vil nok gå over i 

morsmelken. 

Legen sier ”for det vil nok 

gå over i morsmelken”. Det 

burde kanskje vært formidlet 

til pasienten at grunnen til at 

legemiddelindustrien 

fraråder pasienter å bruke 

enkelte medisiner, spesielt 

gravide og ammende, er 

basert på manglende 

forskning. Vi vet ikke om 

medikamentet går over i 

morsmelken, men det er en 

usikkerhet om det kan gjøre 

det. Legen burde kanskje 

også formidlet at fordelen 

bør oppveie risikoen. 

Pasienten hadde betydelige 

plager, og fikk lindring ved 

bruk av medikamentet når 

hun først startet å bruke den.  
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5.1.3 Inndeling av utsagnene ved bruk av numeriske verktøy:  

Denne hovedkategorien igjen inndeles i underkategorier. Jeg har valgt å inkludere et 

eksempel fra materialet for hver underkategori.  

 

Figur 2: Inndeling av numeriske verktøy i underkategorier, med eksempel innen hver 

underkategori.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Med effekt mener jeg effekt av behandling. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Prosent 

 

Sensitivitet/spesifisitet 

”Men det er ikke hundre 

prosent verken i liksom treff 

eller å avvise at det er noe.” 

 

 

Prevalens 

Sannsynlighet for 

tilbakefall/malignitet 

 

Effekt* 

Sensitivitet: ”Den er ikke helt sånn hundre 

prosent, den altså. At hvis den stiger, så er det 

ikke alltid at det fordi det er kreft som gjør det.” 

 

 

 

Spesifisitet: ”Du kan si vi er ikke- Hvis du tar 

det den veien, så er det heller ikke sånn at det er 

hundre prosent trygt, skulle jeg til å si.”. 

 

 
”Man regner med at det er cirka 5 %, altså 

vanligvis er forekomsten av hofteleddsdysplasi i 

befolkningen sånn ca. 1 %, men hvis det er noen 

andre ting, så stiger det til fem.” 

 

 
”I større studier som jo da er publisert, så er 

tilbakefallsfrekvensen opp i 30 %.” 

”P: Ja, for den er jo ondartet, er den ikke det?  

L: Jo det er 99% sannsynlig.” 

 

 

 

”Det er jo ganske gode resultater. (...) Ja, jeg har 

sett femti-femti, men noen andre steder så er det 

litte granne bedre kanskje.” 

 

Naturlig 

frekvens 

 

”Av hundre pasienter som opereres, så vet ikke vi 

om du er den ene som får den alvorlige 

betennelsen eller ikke.” 
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6 Diskusjon 

 

Oppgavens formål var å finne svar på problemstillingen: Hvordan formidler leger risiko til 

pasienter? Før jeg diskuterer de funnene som er blitt gjort, vil jeg først ta for meg oppgavens 

begrensninger.  

 

6.1 Oppgavens begrensninger 

Da jeg bestemte meg får å finne ut om hvordan leger formidler risiko, gikk jeg inn med den 

tanken at de ikke er så flinke til det. Denne tanken var basert på egne opplevelser som 

medisinstudent i klinisk praksis, egen erfaring som legevikar, og som pårørende til en nær 

slektning med kronisk sykdom. Dette kan ha farget resultatet noe; Kanskje lette jeg spesifikt 

etter noen spesifikke utsagn og ble ”blind” for annen type risikokommunikasjon.  

 

Denne studiens begrensinger er blant annet:  

- Størrelsen på utvalget. Utvalget var på 78 videoer. Det er ikke sikkert et større 

utvalg kunne fortelle oss noe mer, men når det kommer til språket, finnes det mange 

nyanser. Kanskje kunne vi fått et mer nyansert bilde hvis flere var blitt inkludert.  

- Legen kjenner pasienten fra før. Når legen har møtt pasienten ved tidligere 

anledninger, vet jeg ikke om risikoformidling som ikke kommer fram i akkurat den 

videoen jeg analyserte, kanskje har blitt diskutert før. Da kan også pasientens 

preferanser (som at de ikke ønsker å høre om bivirkninger, og kun om effekt) være 

kjent for legen.  

- Transkribering og analysering ble kun gjort av én. Hadde vi vært flere studenter 

om oppgaven, kunne det kanskje blitt et mer objektivt syn og ikke kun farget av mitt 

syn. I kvalitativt arbeid kan en lett bli subjektiv når materialet en arbeider med dreier 

seg om samtaler, og det ikke er tall som er de harde endepunktene. Sitatene er hentet 

ut omtrent ordrett fra materialet, og en oppklarende kommentar gis der det trengs.  

- Rollen som nøytral observatør. Det å plukke ut sitater og deler av konsultasjonene 

er heller ikke problemfritt. Hvert sitat og eksempel er en del av en lengre samtale, og 

tatt ut av den opprinnelige sammenheng, kan de tillegges en annen mening enn 

opprinnelige. 
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- Lydkvalitet på videoene. Ikke alle videoene har like god lydkvalitet, og dette kan 

dermed ha hatt innvirkning på transkriberingsprosessen.  

- Redusert pålitelighet. Meningsinnholdet kan ha blitt endret under 

transkriberingsprosessen. Det muntlige språket er ikke helt lik det skriftlige, og noen 

ganger kan det å gjøre om fra en muntlig samtale til skriftlig form uten kontekst 

(nyansene i stemmen, ansiktsmimikk, kroppsspråk), gjøre at vi mister noe på veien 

(40). Dette har jeg prøvd å løse ved å legge til kommentarer for å utdype det som det 

blir sagt. Tidligere erfaringer, følelser og førforståelse kan ha en innvirkning på 

hvordan man oppfatter det vi observerer (38). Dette kan også ha hatt en innvirkning 

på det jeg selv har vært oppmerksom på mens jeg har analysert og tolket dataene.  

 

 

6.2 Tolkning rundt funnene 

I denne oppgaven ble måten risikoformidling gjøres på undersøkt i et datamateriale bestående 

av 78 reelle videokonsultasjoner.  

 

Litteraturen som jeg i forkant hadde lest om risikoformidling, samsvarte ikke helt med det jeg 

observerte under transkriberingsprosessen og i arbeidet med å finne et mønster i de ulike 

måtene risiko ble formidlet på. Det var svært lite formidling ved bruk av numeriske verktøy 

for eksempel. De aller fleste legene bruker verbale verktøy og graderer risikoen etter hvor 

sannsynlig den er. Det de ikke gjør, er å definere hva de ulike begrepene betyr. Ingen av 

legene forklarer for eksempel hva ordet sjeldent betyr for dem. En definisjon av de ulike 

deskriptive begrepene brukt til å gradere risiko, etterspørres heller ikke av pasientene.  

 

Ingen av legene i mitt materiale spurte om pasienten ønsket å høre om risiko ved for 

eksempel et behandlingsalternativ. Da en av legene begynte å fortelle om risiko forbundet 

med et kirurgisk inngrep, sa kun en pasient eksplisitt i fra om at det ønsket han ikke å vite 

noe om. Kun en pasient ble usikker med tanke på gjennomførelse av et kirurgisk inngrep da 

legen formidlet risiko, men pasienten endte opp med å si at hun ønsket operasjonen fordi hun 

hadde store plager.  

 

Hadde pasientene med seg pårørende, spurte de også mer rundt inngrepene, og til dels også 

om risiko sammenliknet med pasienter som alene var tilstede på konsultasjonen. Det kan 
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absolutt hende at pasientene unnlot å spørre mer om risiko, for at det vanskeliggjør 

situasjonen deres enda mer. De færreste pasienter ønsker å utsette seg for unødige 

medikamenter, undersøkelser og kirurgiske inngrep, og en del er fortsatt vant til at legen tar 

avgjørelsene for dem slik at de slipper å forholde seg for mye til behandlingen.  

 

Jeg observerte at risikoformidling gjøres i mindre enn halvparten av konsultasjonene, 

henholdsvis 38 av 78 videoer. I en del av konsultasjonene hvor risiko ikke ble formidlet, 

kunne det absolutt ha blitt gjennomført for at pasienten skulle kunne delta i et reelt samvalg. 

For det ble i flere tilfeller tatt beslutninger uten at risiko rundt inngrepene og undersøkelsene 

ble tatt opp. Kanskje unnlot legene å diskutere risiko fordi de ikke ville utsette pasienten for 

unødig stress? Eller kunne det være at de selv ikke var sikre på hva slags risiko de ulike 

inngrepene innebar for den aktuelle pasienten? 

 

Studien viser at det er stor heterogenitet knyttet til hvordan risiko formidles til pasienter. For 

en objektiv observatør er det i tillegg usikkerhet knyttet til hvor stor risikoen faktisk er for 

den aktuelle pasienten. Selv om pasienten ikke stilte oppklaringsspørsmål, satt jeg ofte igjen 

med følelsen av at jeg ikke visste hvor stor risikoen var for pasienten. Det er sjeldent legen 

informerer pasienter om all risiko forbundet med for eksempel et inngrep. Når den først blir 

kommunisert, kan den være vanskelig å forstå i tillegg til at legen kan motsi seg selv i en og 

samme setning.  

 

Om funnene kan generaliseres til den generelle legestand er ikke sikkert, men flere studier 

understøtter funnene gjort i denne studien: Leger spør sjeldent om pasienters preferanser om 

risikoinformasjon, om de i det hele tatt ønsker å vite om risiko eller ikke, og når risiko først 

formidles, gjøres den på ulikt vis. Legene forsikrer seg sjeldent om pasientene faktisk har 

forstått den informasjonen som blir gitt.   

 

 

6.3 Hvordan bedre risikokommunikasjonen? (7, 41, 42) 

En dårlig presentasjon av medisinsk statistikk, som for eksempel risikoen relatert til en 

medisinsk intervensjon, kan gjøre at pasienter tar et valg som gjelder behandling basert på en 

uriktig forståelse av informasjonen som er blitt gitt.  
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Forskning viser at pasienter har lettere for å forstå naturlige frekvenser sammenlignet med 

samme informasjon beskrevet i prosent. Man kan da heller velge å si ”3 av 10 pasienter har 

bivirkninger ved bruk av denne medisinen kan oppleve å få bivirkninger” i stedet for ”Det er 

30 % sannsynlighet for å få denne bivirkningen ved bruk av medisinen.” Vi mangler kontekst; 

Hva baseres denne verdien på? Alle pasienter som noen gang har brukt medisinen, eller en 

studie hvor studiepopulasjonen kanskje ikke helt likner pasienten? (7)  

 

Ved bruk av naturlige frekvenser presenterer man først en populasjon, for eksempel 1000 

kvinner. Denne gruppen inndeles videre i to grupper; de som har brystkreft og de som ikke 

har brystkreft. Disse to hovedgruppene deles igjen i to, henholdsvis i de sanne positive og de 

falske negative, og de falske positive og de sanne negative (8). Figuren nedenfor illustrerer 

dette.  

 

Figur 3: Eksempel på hvordan bruke naturlige frekvenser.   

 

1000 kvinner 

    

   

10 brystkrefttilfeller   990 uten kreft 

 

9 (sanne) positive  1 (falsk) negativ  89 (falske) positive 901 (sanne) negative 

 

 

I stedet for betingede sannsynligheter, som sensitivitet, spesifisitet og prediktiv verdi, kan 

man i stedet bruke naturlige frekvenser. Ikke alle, leger som pasienter, har en god nok 

forståelse av prosenter og bruken av dem. Forståelsen bedres hvis informasjonen presenteres 

som naturlige frekvenser i stedet for i prosent eller i sannsynlighet (42). ”Hvis en kvinne har 

brystkreft, er sannsynligheten for positiv test 90%” betyr at gitt at pasienten har brystkreft, A, 

vil hun 90 % sannsynlighet for positiv test, B. Pasienter kan misforstå dette og tenke at det er 

motsatt; B gitt A; ”Hvis kvinnen har positiv resultat på mammografi, er sannsynligheten for 

brystkreft 90 %”. (7) 

 

For å unngå at man ender opp med å manipulere hvordan informasjonen forstås av pasienter, 

bør man presentere den som absolutt risiko fremfor relativ risiko (7). Leger og pasienter kan 

ende opp med å overestimere effekten hvis den presenteres som relativ risiko. I anerkjente 
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tidsskrifter, velger noen forskere å presentere effekten som relativ risiko, og eventuelle 

bivirkninger som absolutt risiko. Dette kan gjøre at leger kan tro at effekten er større enn det 

den egentlig er, og at bivirkningene er mindre enn i realiteten. Hvis legen så formidler dette 

videre til pasientene, kan man som pasient få en uventet opplevelse.   
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7 Konklusjon 

”I don´t have time to read professional journals after a 12-hour workday.” (43) Dette er et 

sitat fra boka Reckoning with risk, skrevet av Gerd Gigerenzer. en prominent figur i 

risikolitteraturen.  

 

Å være lege innebærer å være livslang student; Du slipper kanskje eksamen, men du må 

holde deg oppdatert på litteraturen innenfor ditt fag. I for eksempel onkologien har 

behandlingsmulighetene skutt fart, og legemiddelindustrien nærmest spytter ut nye 

behandlingsalternativer. De er svært dyre, og en del av dem har en tvilsom effekt. Å formidle 

risiko rundt et slikt nytt medikament til en pasient med kreft, kan være vanskelig. Det er så 

mange muligheter, og hver pasient er unik. Vi vet aldri hvordan en pasient responderer. 

Legen må likevel formidle den kunnskapen som eksisterer på best mulig måte. Hvis legene 

og pasienten ikke har alle fakta på bordet, kan pasienten samtykke til behandling, men det vil 

altså ikke være et informert samtykke (43). 

 

Flere studier viser at måten leger kommuniserer på er mangelfull og oppfyller ikke kriteriene 

for god risikoformidling. Dette medfører en redusert mulighet for pasientene til å delta i 

samvalg og selv være med på å bestemme videre tiltak og plan.  

 

Det er flere modifiserbare elementer i en ”risiko-konsultasjon” som man eventuelt kan sette 

inn ulike tiltak eller prøve å endre på: budbringeren (her legen), mottakeren (her pasienten), 

kvalitet og kvantitet på informasjonen som er gitt, kommunikasjonsmetode, miljøet, 

teknologi brukt og oppfølging. I denne oppgaven har det hovedsakelig vært fokus på hva 

legen sier, eller kvalitet og kvantitet på informasjonen som er gitt.   

 

De aller fleste legene kvantifiserer risikoen ved bruk av verbale verktøy, som at de sier ”Det 

pleier å gå bra”. En liten andel bruker numeriske verktøy, for eksempel at de nevner risiko for 

malignitet i prosent eller sier ”1 av 100 får denne komplikasjonen”. Det er flere leger som 

bruker prosent sammenlignet med naturlige frekvenser, noe som motstrider det litteraturen 

anbefaler.  

 

Risikokommunikasjon innebærer å gi informasjon i tilpassede doser. Dette innebærer at legen 

har kartlagt hva pasienten ønsker å vite. Legene må rett og slett møte pasienten der 
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vedkommende ”befinner seg”. Ut fra datamaterialet ble det gjort en del observasjoner som 

jeg har prøvd å generalisere. Av og til bruker legene et vanskelig og høytsvevende språk, uten 

å selv være klar over det. Noen av dem glemmer å observere hvordan pasienten reagerer på 

informasjonen, og om de hele tiden forstår det som blir sagt. Pasientene får ikke eksplisitt 

beskjed om at de bare må avbryte hvis de lurer på noe. Enkelte av legene opplevdes som vage, 

og de åpnet heller ikke for at pasientene kunne stille spørsmål. Noen av konsultasjonene varte 

i underkant av 10 minutter, og det var i det hele tatt lite informasjon som ble formidlet da 

mange av disse var kontrolltimer etter tidligere inngrep. En av legene roet pasientene med 

ved å si ”det er ikke farlig”, og dikterte i etterkant nesten noe helt annet enn det som han 

faktisk sa til pasienten, som for meg ikke opplevdes som helt ufarlig.  

 

Målet med denne oppgaven er å belyse hvordan risiko formidles til pasienten. Min opplevelse 

etter arbeidet med materialet, er at det ikke finnes noen generell måte å gjøre det på og det 

avhenger av legen. Til dels har også pasienten noe å si om hva som blir sagt, ved at de kan 

stille oppfølgingsspørsmål eller ved nonverbal kommunikasjon uttrykke at de ikke forstår.   

 

Til slutt så vil jeg bare påpeke at generaliseringer og å plassere mennesker og data i ”bokser” 

gjøres for å lette vår forståelse. Min analyse og fortolkning av dataene er på ingen måte 100 % 

riktig, og dette området bør forskes mer på i fremtiden da dette vil få en økende betydning i 

vår kliniske hverdag.  

 

Har jeg med denne oppgaven klart å belyse problemstillingen godt nok? Hva kan i så fall 

undersøkes videre? Målet med denne oppgaven var ikke å finne oppskriften på god 

risikokommunikasjon. Det finnes ingen riktig måte å håndtere en episode hvor en to-veis-

kommunikasjon om risiko finner sted (44). Poenget med denne oppgaven er å få frem akkurat 

det; At risikokommunikasjon er en to-veis-kommunikasjon; Det er snakk om to parter; Legen 

og pasienten. Ofte glemmer legen å spørre pasienten hva de ønsker å vite, og i stedet pøser på 

med masse informasjon for å oppfylle det lovpålagte kravet om å ha informert pasienten 

tilstrekkelig. Deretter skriver man i journalen at ”pasienten er informert om risiko knyttet til 

inngrepet”, og selv om kanskje legen har prøvd å gjøre sitt beste, er det i realiteten kanskje 

ikke gjort en god nok jobb. En dårlig formidlet risiko innebærer at pasienter kan ta 

beslutninger basert på feilaktig fortolkning av informasjonen, og samvalg er derfor kun en 

illusjon.  
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