
Kjære turnusleger 
 
En vet at leger i vakt i kommunal helsetjeneste i svært varierende grad deltar på 
utrykning med ambulanser på akutte turer, men en vet ikke hvorfor. Dette er noe jeg 
ønsker å finne ut mere om i min 5. årsoppgave ved UiT. Dette gjøres med hjelp fra 
mine veiledere Torben Wisborg, spesialist i anestesiologi, overlege ved Hammerfest 
sykehus og professor II ved institutt for Klinisk Medisin, UiT og Daniela Ivan, 
spesialist i allmennmedisin og fastlege i Hammerfest.  
 
Dere, som nå skal ut i distriktsturnus, har muligens allerede møtt noen utfordringer 
ved utrykningsarbeid. Samtidig har dere mest sannsynlig noen forventninger og 
forestillinger om hvordan møtet med legevakt og utrykning kommer til å bli og 
etterhvert vil dere i løpet av distriktsturnus opparbeide dere noen erfaringer innenfor 
utrykning.  
 
Jeg ønsker dermed med dette å invitere dere til en studie som omhandler nettopp 
dette emnet. Studien består av to deler:  
 

1. Spørreskjema som omhandler selvrapporterte akuttmedisinske ferdigheter  
2. Fokusgruppeintervju.   

 
 

Spørreskjemaet sendes ut til alle medisinstudenter i Norge, avgangskull 
vår- 15, og turnuslegene i distriktsturnus i Finnmark, gruppe ”øst ”, ”midt” og 
”vest”. Spørreskjemaet er elektronisk og det fylles ut manuelt ved 
fokusgruppeintervjuene eller elektronisk. Spørreskjemaene gjennomføres 
med en internettløsning som gjør respondentene anonyme.  
 
Fokusgruppeintervju er en god metode for  å danne en arena der dere 
kan diskutere egne utfordringer og problemstillinger sammen med de andre 
turnuslegene i deres gruppe. Gjennom disse møtene er det meningen at dere 
skal utforske utfordringer med utrykningsarbeid sammen og generere nye 
idéer som resultat av hverandres innspill. Fokusgruppeintervjuene vil vare i 
60- 120 minutter og skal få innpass ved samlingene dere skal ha med deres 
gruppe ved oppstart og etter distriktsturnus. Det vil bli totalt to runder med 
intervju. Intervjuene vil bli tatt opp (med lyd) og analyseres anonymt. Dere 
kan trekke dere fra prosjektet frem til innlevering av oppgaven.  
 



Protokoll, spørreskjema og mal for fokusgruppeintervju er godkjent av NSD, 
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), og vurdert ikke 
fremleggingspliktig av REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk)  

 
 
 
Jeg samtykker herved til å delta i studien beskrevet ved å delta på spørreskjema og 
fokusgruppeintervju:  
 
Dato, sted:                                          Navn (signatur) 
 
 
________________           ___________________________________________________ 
 
 
 
Hvis dere har spørsmål eller spørsmål eller henvendelser, kontakt gjerne: 
kajahunnalvatn@gmail.com, tlf: 92892577 
 
Med vennlig hilsen,  
Kaja Hansen Hunnålvatn, Mk-11 
	
	
	


