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Intervjuguide sykehjemsleger 

Intro  
Covid-19 har ført med seg en rekke tiltak på sykehjemmene, andre deler av helsevesenet og 
ellers i samfunnet som kan ha ført til etiske utfordrende sitasjoner for leger. I dette 
intervjuet vil vi fokusere på disse situasjonene med fokus på etisk utfordrende situasjoner 
blant sykehjemsleger; for å lære mer om hva som var vanskelig, hvordan man håndterte det 
og hva vi kan lære av det.  
 
Etisk krevende situasjoner under COVID-19  
• Hvordan har det siste året vært for deg? 
• Har du opplevd etisk krevende situasjoner på̊ jobb det siste året?  

o Kan du beskrive situasjonen? Hva var det som gjorde det krevende?  
o Er disse etisk krevende situasjonene annerledes enn før C19? Hvorfor? Hvorfor 

ikke?  
o Situasjoner der du har vært i tvil om hva som var det beste for pasienten? Måtte 

overveie ulike behandlinger?  
• Hvordan har det vært å håndtere døende pasienter under C19? 

o Hva har vært etisk krevende? 
▪ Kan du gi noen eksempler? 

o Hvilke konsekvenser har det fått for 
pasienter/pårørende/ledelsen/avdelingen/deg selv? 

o Hvor krevende har du opplevd slike situasjoner?  
• I starten av C19 var det vært mye diskusjon rundt sykehusinnleggelser og 

behandlingsbegrensing, kan du beskrive hvordan det har vært å håndtere 
sykehusinnleggelser under C19? 

o Kan du gi eksempler? 
o Hva var krevende i avgjørelsen om å legge inn/ikke legge inn en pasient?  
o Hvilke overveielser tok du i de avgjørelsene?  

• Sykehjem har ofte en del demente pasienter, hvordan har det vært å håndtere disse 
under C19? Har noe vært annerledes? 

o Hva har vært etisk krevende? 
▪ Kan du gi noen eksempler? 

o Hvordan har det påvirket bruken av tvang f.eks. i forbindelse med C19 testing og 
vaksinering? 

• Mange sykehjem har praktisert ulike former av besøksforbud under pandemien for å 
verne om sine pasienter, vi er interessert i å vite hvordan du har opplevd å stå som 
behandlingsansvarlig lege i dette? 

o Hva har vært krevende? 
o Hvordan har det påvirket behandlingen? 

▪ Kan du gi eksempler? 
o Hvordan har du/dere håndtert dette i forhold til døende pasienter? 



o Hvordan har du/dere håndtert pårørende i dette? 
o Hvor krevende har du opplevd slike situasjoner?  

• Hvordan har du/dere vektet smittevernhensyn versus andre hensyn? 
 
Ytre faktorer  
• Hva synes du om COVID-19 retningslinjene som ble innført og politiske bestemmelser?  

o Lokale? Nasjonale? 
o Hvordan påvirkert det din mulighet til å behandle pasienter?  
o Hvordan påvirket det din rolle som lege? 

 
 
 
 
 


