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Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet redaksjonelt. 

 

Intervjuguide 

Legerollen i psykisk helsevern  

Introduksjon: Vi skal nå snakke sammen en time-halvannen om arbeidssituasjonen din som psykiater. Hele samtalen 

blir tatt opp på bånd. Vi kan ta pauser underveis, og det er lov å stoppe opptaket ved behov. Jeg minner om at du 

kan trekke deg fra studien når som helst, også etter intervjuet.   

NB! Det er viktig at du ikke oppgir taushetsbelagt informasjon, om pasienter. Har du noen spørsmål før vi starter?  

Først: kan du si litt om den faglige bakgrunnen din? (spørsmål 1)  

1  Hva er din faglige bakgrunn?  Utdanning, karriere, ev personlig historie?  

2  Hvordan er arbeidssituasjonen din nå?  Stilling, ansvar, arbeidsoppgaver  

3  Hvorfor har du valgt å bli psykiater?  
  

Åpent spørsmål, får ideer til tema som kan 
utdypes senere  

4  Kan du beskrive en helt vanlig dag på 
jobben?  

Åpent spørsmål, får ideer til tema som kan 
utdypes senere  

5  Hvilke arbeidsoppgaver liker du best?  Kan bli dekket i spørsmål 1 og 2  

6  Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?  Kan bli dekket i spørsmål 1 og 2  

7  Hvordan påvirker helsemyndighetene 
arbeidet ditt?  

Påvirker sentrale føringer (f.eks. krav til 
dokumentasjon, tvangsvedtak, koding, 
pakkeforløp) arbeidshverdagen din?  

8  Kan du beskrive forholdet ditt til 
avdelingsledelsen?  

Faglig autonomi? Er det enkelt å ta opp 
kritikkverdige forhold (faglig ytringsfrihet)?  

9  Hvordan er samarbeidet med andre 
helsearbeidere i avdelingen din?  

Påvirker samarbeidet hvordan du selv utfører 
arbeidet ditt? Profesjoner?  

10  Hender det at du kommer i konflikt med 
dine egne overbevisninger i arbeidet ditt?  

Må du iblant "gå på akkord med deg selv"  

11  Hva skal til for at du skal jobbe i klinisk 
virksomhet frem til pensjonsalder?  

Opplever du rollekonflikter i arbeidshverdagen 
som gjør at du ikke ser for deg å bli i klinisk 
arbeid resten av karrieren  

12  Hva (tenker du) er viktig for å være en god 
psykiater  

Mener du psykiatere en særlig oppgave i 
samfunnet, og hva er i så fall det?  
  

  

Ev. stimulustekst:  

1. Som psykiater har jeg ofte lurt på hva jeg kan som ikke de andre kan. Hva skiller faggruppene som jobber i 

psykiatrien? Hva skal egentlig en psykiater kunne, og hvordan kan den kunnskapen brukes på best mulig 

måte til hjelp for pasientene i klinikken?  

2. Jeg har også opplevd at legens rolle er endret, at vi nå blir sett på som rådgivere mer enn behandlere, og vår 

arbeidshverdag blir i økende grad preget av andre tenkemåter enn dem vi har lært om i utdanning og 

spesialisering. Økonomi, jus, behov for pasientgjennomstrømning, dokumentasjon, brukermedvirkning.   

Avslutning: Det var alt jeg hadde tenkt å spørre deg om. Er det noe du gjerne vil si før vi avslutter? Hvordan har 

intervjuet vært for deg? Planen med studien er å finne ut hva som kjennetegner psykiaterrollen i Norge i dag. 

Studien vil utforske hvordan psykiatere balanserer hensyn til samfunn, ledelse, kolleger og egne holdninger i sin 

arbeidssituasjon. Intervjuene vil danne grunnlag for en analyse av legenes rolle i psykisk helsevern.   


