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LÆRINGSMÅL

∙Kjennskap til kvalitative og kvantitative undersøkelsesmetoder 
og når de med fordel kan anvendes



KJENNETEGN

∙Kvantitative undersøkelsesmetoder
∙ stringente krav til struktur og presisjon
∙ det anvendes standardiserte metoder for datainnsamling
∙ data forankres til spesifikke variabler
∙ variablene uttrykkes i tallverdier, og kan beskrives med tabeller, grafiske 

figurer, statistiske mål og analysemetoder

∙Kvalitative undersøkelsesmetoder
∙ områder der det finnes lite forskningsbasert kunnskap fra før 
∙ kan bidra til å belyse fenomen og til å utvikle begreper om disse

∙ når vi ønsker svar på spørsmål om handling – hva som skjer og gjøres – i 
menneskers naturlige omgivelser
∙ brukes oftest som selvstendige verktøy, men kan også brukes til å utdype 

problemstillinger som utforskes med kvantitative metoder
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KVANTITATIVE FORSKNINGSDESIGN
∙Eksperimentelle studier
∙Årsak - virkning



ET NORDNORSK EKSPERIMENT

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/s2468125317303382?via%3dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/s2468125317303382?via%3dihub


KVANTITATIVE FORSKNINGSDESIGN

∙Eksperimentelle studier
∙Årsak - virkning

∙Tidsseriestudier
∙Endringer over tid

∙Longitudinelle studier
∙Prospektive
∙Retrospektive



EN LONGITUDINELL, RETROSPEKTIV STUDIE

https://tidsskriftet.no/2015/12/originalartikkel/varighet-av-fastlegeavtaler
https://tidsskriftet.no/2015/12/originalartikkel/varighet-av-fastlegeavtaler


KVANTITATIVE FORSKNINGSDESIGN

∙Eksperimentelle studier
∙Årsak - virkning

∙Tidsseriestudier
∙Endringer over tid

∙Longitudinelle studier
∙Prospektive
∙Retrospektive

∙Tverrsnitt studier
∙Status på et gitt tidspunkt



EN TYPISK TVERRSNITT STUDIE

Rapporten gir kunnskap om hvordan driftsformene i 
FLO og spesialiseringsgraden blant fastleger varierer 
med kommunestørrelse og sentralitet. Den gir også 
kunnskap om det årlige rekrutteringsbehovet til 
fastlegetjenesten i disse kommunene og 
rekrutteringsutfordringene målt som legeløse lister 
og tilhørende vikarbruk i berørte kommuner.



KVANTITATIVE DATA KVANTITATIVE METODER

∙ Tall
∙ Telling
∙Måling
∙ Kalkulasjon

∙ Kategorivariabler
∙ Frekvenstellinger
∙ Krysstabeller og kji-kvadrat test
∙ Logistisk regresjon
∙Odds ratio (OR) og relativ risiko (RR)

∙ Kontinuerlige variabler
∙ Kan alltid omdannes til 
kategorivariabler
∙Gjennomsnitt og standardavvik
∙ Korrelasjon (lineær sammenheng)
∙ Sammenlikne gjennomsnitt to eller 
flere grupper (T-test og ANOVA)
∙ Lineær regresjon



DATAINNHENTING

∙Populasjon vs. utvalg
∙ representativitet

∙Primære data
∙Spørreskjema
∙Validerte skjema

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukererfaringer/validerte-sporreskjema

∙Fysiske målinger

∙Sekundære data
∙Registerdata
∙EKS: NPR, KPR, Reseptregisteret, Fastlegeregisteret, IPLOS, FD Trygd
∙Ofte ikke samlet inn for forskningsformål

∙Reliabilitet = pålitelighet

∙Validitet = gyldighet
∙Ekstern validitet

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukererfaringer/validerte-sporreskjema


ET NORDNORSK EKSPERIMENT

Datakilde: Spørreskjema
Datamateriale: 83 personer med IBS
Intervensjon: 55 personer fikk FMT, 28 personer fikk placebo

Primært endepunkt: IBS severity scoring system (IBS-SSS ≥ 175) 
Før intervensjon, 3, 6, 9 og 12 mnd etter intervensjon

Hovedresultat:
3 mnd etter vs. før intervensjon

• Signifikant reduksjon i IBS-SSS (T-test, p=0,049)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/s2468125317303382?via%3dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/s2468125317303382?via%3dihub


EN LONGITUDINELL, RETROSPEKTIV STUDIE

Datakilde: Fastlegeregisteret
Datamateriale: 7 359 fastlegeavtaler (1.5.2001 – 1.5.2014)
Varighet: sluttdato – startdato

Uavhengige variabler: kjønn, alder, kommunestørrelse, listelengde

2,75
3,34

5,16
5,97

7,12

8,37

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

< 2.000 2.000-4.999 5.000-9.999 10.000-19.999 20.000-49.999 50.000 eller flere

Kommunestørrelse (Folketall)

Median varighet = 5,91 år
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https://tidsskriftet.no/2015/12/originalartikkel/varighet-av-fastlegeavtaler


FAKTORER SOM PÅVIRKER VARIGHETEN AV
FASTLEGEAVTALER

Cox regresjonsanalyse
Avhengig variabel: Varighet av fastlegeavtale

Datakilde: Fastlegeregisteret

øker signifikant hvis
legen er kvinne,
med kommunestørrelse, 
og med lange lister
(> 1 200 pasienter)

reduseres signifikant med 
legens alder, og med korte 
lister (< 900 pasienter)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Varigheten av fastlegeavtalene er ikke bare assosiert med kommunestørrelseEn Cox regresjonsanalyse viser at varigheten også øker signifikant hvis fastlegen er kvinne og hvis listen er lang (> 1 200 pasienter).Analysen viser samtidig at varigheten reduseres signifikant jo eldre legen er ved inngåelsen av avtalen og hvis listen er kort (< 900 pasienter).



EN TYPISK TVERRSNITT STUDIE

Datakilde: Spørreskjema
Datamateriale: svar om 359 av 374 kommuner (96 %)

Per 1.1.2015

Antall kommuner med ledige 
fastlegehjemler/-stillinger

50 av 359 (14 prosent)

Antall ledige fastlegehjemler/-
stillinger

62 (3,2 prosent)

Andel lyst ledig mer enn én gang 82 prosent

Ledig i mer enn 1 år 29 prosent

Gj. snittlig antall søkere (siste gang) 4,3

Gj. snittlig antall kvalifiserte søkere 1,8



NOEN LITTERATURTIPS
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https://www.bokkilden.no/forskningsmetoder-generelt/kvantitativ-metode-christer-thrane/produkt.do?produktid=15442576
https://www.bokkilden.no/matematikk-og-statistikkprogrammer/spss-survival-manual-julie-pallant/produkt.do?produktid=13034891


KVALITATIVE FORSKNINGSDESIGN

∙ Intervju
∙ Individuelle, gruppe, fokusgruppe
∙ Intervjuguider
∙Strukturert, semi-strukturert eller ustrukturert

∙Observasjoner

∙Dokumenter
∙Diskurs- og tekstanalyser



KVALITATIVE DATA KVALITATIVE METODER

∙Som oftest tekst
∙Gjerne opptak av intervju som 
skrives ut i sin helhet 
(transkribering)

∙Som oftest få informanter/
få intervju

Utvalg
∙Strategisk, typisk eller spesielt

∙NB! Absolutt ikke sånn at anything
goes…

∙Tekstkondensering

∙Tematisk analyse

∙Template analyse



ANALYSE AV KVALITATIVE DATA

∙Tidkrevende
∙Forskerne søker å finne mening i 
datamaterialet
∙ fortolkning (hermeneutikk)
∙menneskelig erfaring 
(fenomenologi)

∙Funnene/resultatene presenteres i 
et beskrivende og fortellende form
∙Sitater brukes ofte for å 
underbygge og illustrere 
hovedtemaene

∙Begreper som reliabilitet og 
validitet brukes vanligvis ikke
∙Transparens og refleksivitet



NORSK «GURU»: KIRSTI MALTERUD

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/kvalitative-forskningsmetoder-for-medisin-og-helsefag-uf.html
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/fokusgrupper-som-forskningsmetode-for-medisin-og-helsefag-uf.html


EN INTERVJUSTUDIE



EN INTERVJUSTUDIE

∙ Formål: Å utforske fastlegers syn på egen rolle i kreftbehandling

∙Dataproduksjon: 
∙ semi-strukturerte intervju med 14 fastleger
∙Ca 1 time lange intervju
∙ Transkribert av MLJ og analysert med Nvivo

∙ Kvalitativ innholdsanalyse
1. Identifisere meningsbærende utsagn
2. Sortere disse etter kjerneinnhold
3. Sortere disse inn i koder
4. Sortere og re-sortere inntil tre hovedaspekter vokste fram
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EN INTERVJUSTUDIE

∙Resultater

∙Fastlegen som mellommann

∙Fastlegen som «handyman»

∙Fastlegen som en følgesvenn
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EN INTERVJUSTUDIE MED FOKUSGRUPPER

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-017-0865-8
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-017-0865-8


EN INTERVJUSTUDIE MED FOKUSGRUPPER

∙ Formål: Å utforske turnuslegers læringserfaringer med palliativ omsorg på sykehjem

∙ Dataproduksjon: 
∙ Fokusgruppeintervju med 16 turnusleger, tre grupper med 3, 5 og 8 deltakere
∙ Ca 90 minutter lange intervju moderert av AF
∙ Transkribert av AF og analysert manuelt

∙ Teoretisk utgangspunkt: Lave og Wengers teori om situert læring og perifer deltagelse

∙ Systematisk tekstkondensering
1. Lese gjennom datamaterialet for å få oversikt
2. Merke av utsagn i overensstemmelse med teori
3. Identifisere meningsbærende utsagn og kode disse
4. Kondensere og abstrahere mening innenfor kodegruppene
5. Sammenfatte kodegruppene til generaliserte beskrivelser 
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EN OBSERVASJONSSTUDIE MED 
FOKUSGRUPPEINTERVJU



EN OBSERVASJONSSTUDIE MED 
FOKUSGRUPPEINTERVJU

∙ Formål: Å utforske lokale læringsprosesser og forbedre in situ
teamtrening på lokal legevakt

∙Dataproduksjon: 
∙HBs deltakelse på 10 månedlige teamtreninger (2010-2011) med 
styrt debreef
∙Debreef transkribert av HB
∙ Teori: Wegners sosial teori om læring
∙ To fokusgruppeintervju med 14 deltakere transkribert av HB

∙ Template analyse
∙ Sosial struktur, situerte erfaringer, praksis, identitet, subjektivitet, 
kollektivitet, makt, mening
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