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Vi tar et steg tilbake før vi kaster alt på sjøen. 

Oppfordre til tre minutters refleksjon, alene eller i gruppe der deltakerne er. Spar gjerne 

på kommentarer og spørsmål og send til epostadressen (det kan de gjøre umiddelbart). 

Det er flere sider ved tillit som bør nevnes, denne er (etter min forstand) egentlig mer 

smal enn bred siden den ikke inkluderer for eksempel oppfatning av legens kompetanse, 

av vedkommende sin evne til kommunikasjon og konfidensialitetstematikk. Dette er tatt 

opp i flere av studiene de bruker, og de referer til alt dette under hva som er pasientenes 

oppfatning av tillit (under avsnittet «Patient’s view»). 

I den teoretiske, filosofiske og metodiske litteraturen om tillit er det ulike innfallsvinkler. 

Noen vi legge mest vekt på den rasjonelle delen av tillit (kost-nytte-perspektiv), andre 

mer på det emosjonelle og sosiale osv. Noen vil også si at tillit ikke kan eller bør 

defineres så klart, det er noe alle vet hva er uten at det kan «fanges» i ord.
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Økonomiske insentiver (Hall 2002) (forfatterne i reviewen er tydeligvis litt usikre på 

utregningene). 

Det er kanskje misvisende å sette opp den om «mulighet for fritt valg» (Hsu 2003), når 

den kontrolleres mot alder, kjønn, etnisitet, utdanningsbakgrunn og helsestatus er det 

ikke signifikant forskjell mellom kontrollgruppe og intervensjon. 

Mht de to siste (Tulsky 2011 og Clancy 2003), begge handler om kommunikasjon. 

10



Flere av studiene finner altså ingen signifikante endringer ifht tillit, og to av dem har 

motstridende resultat ifht de vi så på forrige slide. 

«Trening av leger…» (Thom 1999) ga faktisk en liten, ikke-signifikant nedgang i den 

gruppen som fikk tillitstrening (kanskje noen av legene ble for ivrige?) Mest sannsynlig 

en for dårlig utviklet intervensjon. 

Den om økonomiske insentiver (Pearson 2006) har et annet design enn den på forrige 

slide, tillit er bl.a. «secondary outcome». Og har dårlig beskrivelse av tillitsskjemaet, men 

det er brukt i andre studier. 

Mht strekpunkt om uforsikrede diabetespasienter (Clancy 2007) er det en replika av den 

som ga positivt utslag på forrige slide, altså i det ene tilfellet så det ut til å øke tilliten, 

men ikke i den neste studien. Samme inklusjons- og eksklusjonskriterier ser det ut til. 

Dette er en påminnelse om at vi ikke bør basere oss for tungt på enkeltstudier, enten vi 

«liker» resultatene eller ikke. Og det viser verdien av replikasjonsstudier. 

Noen metodiske tema bør nevnes også: «The ceiling effect» spiller inn her. Så godt som 

alle spørreskjema som brukes gir veldig høy skår på tillit til leger. Vanskelig å finne 

målemetoder som gir høy nok sensitivitet for endringer. 

Det er også brukt forskjellige instrument i så å si alle studiene som er inkludert her, noe 

som gjør det vanskelig å sammenlikne. Det innebærer også at det er en begrenset 

teoretisk felles forståelse av hva tillit er (kanskje en begrenset teoretisk forståelse i det 
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hele tatt. I hvert fall lite tematisert i den empiriske forskningen).
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