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Abstract 
 
“Interactive Urology” is an interactive Internet based learning-program for medical students at 

the University of Oslo. The program is meant to be a supplement to traditional teaching and 

textbooks in urology and uropathology.  

 

Medical students meet relatively few patients during the clinical rotation in urology. Our 

purpose has been to construct realistic cases illustrating and explaining various urological 

issues. Decision points (questions) make the program more student-active and stimulate a 

clinical train of thought. The cases are connected with an “InfoBase” consisting of both 

written material and pictures, to make it easy to acquire relevant and supplementary 

information about each subject presented.  

 

The pedagogical method used has many parallels to the principles in Problem Based Learning 

(PBL). We have emphasised to develop a program wich is easy to use and upgrade, even 

without special competence in computer programming. The technical method is called the 

“DLO-system”, developed by medical student Morten Rønning, and used also in the student-

projects Interactive Histology and Interactive Haematology.  

 

Professor in Pathology, Aud Svindland, and Professor in Urology, Lars Magne Eri, have been 

our supervisors on this project. Interactive Urology is publicly available at 

http://www2.med.uio.no/dlo/uro.  
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Innledning 
Bakgrunn 
Universitetsstyret vedtok høsten 2001 å øke satsingen på fleksibel læring, blant annet 

gjennom anvendelse av ulike former for digitale læremidler. For å stimulere til utvikling av 

slike systemer, ble det våren 2002 utlyst stipender. Vi søkte om støtte til å lage et elektronisk 

læringsprogram i urologi/uropatologi for medisinstudenter ved UiO, og ble tildelt midler 

tilsvarende tre ukers lønnet arbeid. Professor i patologi, Aud Svindland, har vært engasjert 

som veileder helt fra begynnelsen av prosjektet. I tillegg har professor i urologi, Lars Magne 

Eri, bistått som faglig veileder.  

 

Fra UiOs side var det ønskelig at det ble utviklet et felles system for elektroniske 

opplæringsprogram, uavhengig av fagområde. Tanken bak dette var todelt. For det første var 

formålet at studentene ikke skulle være nødt til å lære seg flere ulike systemer. For det andre 

ønsket man å gjøre det lettere å tilrettelegge tilsvarende prosjekter i framtiden. Innholdet 

skulle i tillegg være enkelt å revidere og oppdatere for personer uten spesiell IT-kompetanse. 

Stud. med. Morten Rønning ble engasjert til å utarbeide et slikt system, DLO (Digitale 

LæringsOmgivelser). DLO-systemet har også blitt brukt i studentprosjektene Interaktiv 

Histologi, Interaktiv Hematologi og Interaktiv Patologi. 

 

Målsetning 
Vi ønsket å utvikle et studentaktivt opplæringsprogram som var enkelt å anvende under 

grunnutdannelsen i medisin. Målsetningen var å styrke den selvregulerte læringen og anvende 

de pedagogiske prinsippene bak problembasert læring i tråd med Oslo’96-reformen. 

Programmet skulle fungere som et suplement til forelesninger, klinikker og 

smågruppeundervisning i fagene urologi/uropatologi.  Som student møter man et begrenset 

antall pasienter i uketjenesten. Vår målsetting var å utvikle interaktive pasientkasus med 

relevante urologiske problemstillinger. Ved hjelp av integrerte spørsmål gjør man aktive valg 

og klinisk tankegang stimuleres. I tillegg ønsket vi å utvikle en fagdatabase knyttet opp til 

pasientkasusene som gjør det enkelt å tilegne seg relevant og utfyllende informasjon om de 

ulike tema som gjennomgås.  
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Materiale og metode 
For å få inspirasjon til hvordan prosjektet skulle bygges opp, gjennomgikk vi tilsvarende 

interaktive læringsressurser med pasientkasus. Søk på MedScape, AltaVista, Google med 

søkeordene ”interactive case studies”, ”interactive patients”, ”skill testing”, ”medical 

teaching” ga treff på amerikanske og tyske opplæringsprogram. Ferdighetssenteret ved UiO 

har lenker til digitale læremidler laget av tidligere medisinstudenter (”Inflammatoriske 

tarmsykdommer” og ”Leverchirrose”). I tillegg gjennomgikk vi lenkesamlingen til Bibliotek 

for Helsefag, Karolinska Institutet, samt Legesiden.no.  Gjennomgang av de ulike ressursene 

viste at det finnes få læringsprogrammer med interaktive pasientkasus rettet mot 

medisinstudenter. På de stedene hvor slike pasientkasus forelå, var den pedagogiske og 

tekniske kvaliteten høyst varierende. 

 

Ideer til kliniske kasus ble innhentet dels gjennom klinisk hospitering ved urologisk avdeling 

og dels fra urologisk/patologisk faglitteratur. Vi ønsket å gjøre kasusene så realistiske som 

mulig. Alle pasientdata som er brukt som bakgrunn for patientkasusene er endret og 

anonymisert.  

 

Patienthistoriene presenteres trinnvis med fortløpende spørsmål. Den pedagogiske metoden 

har mange likheter med PBL (problembasert læring). Fleksibel og selvregulert læring er 

viktige pedagogiske prinsipper i Oslo’96 reformen. Grunnlaget for læringsprosessen er 

studentenes egenaktivitet og en kritisk tilnærming til stoffet.  Ved PBL er det gruppen som i 

felleskap lager problemstillingerne og kommer fram til løsningene. Dette er ikke praktisk 

mulig i et dataprogram, men integrerte spørsmål og svar fyller noen av de samme 

funksjonene. 

 

Parallelt med pasientkasusene utviklet vi en infobase. Stoff til infobasen ble hentet fra 

urologisk/patologisk faglitteratur, forelesningsnotater og hand-outs. 

 

I forbindelse med innhenting av bilder og illustrasjoner kontaktet vi Kopinor. UiO har for 

tiden ingen avtale som tillater å kopiere opphavsbeskyttet materiale til digital form. Vi 

kontaktet derfor firmaet, Icon Learning System, som eier rettighetene til Frank Netters 

medisinske illustrasjoner. I tillegg har professor Aud Svindland vært behjelpelige med 

innhenting av bilder (histologiske snitt, makroskopiske preparater) og video til bruk i 
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infobasen. Fotografier brukt i Interaktiv Urologi er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. 

Uten særskilt tillatelse fra Aud Svindland er enhver eksemplarfremstilling og 

tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.  

 

 

I regi av IKT-utvalget ved UiO ble det avholdt to seminar i løpet av høsten 2002. Der møtte 

de ulike gruppene som hadde mottatt midler til digitale læringsprosjekter, samt pedagoger og 

representanter fra IT-avdelingen. Prosjektenes formål ble presentert og det ble redegjort for 

hvordan de ulike gruppene planla å løse de fagmedisinske, pedagogiske og IT-messige 

aspektene. Det ble gitt tilbakemelding og vi diskuterte ulike problemer og alternative 

løsninger. Stud.med Morten Rønning lager et lignende opplæringsprogram i hematologi og vi 

har valgt den samme tekniske løsningen, DLO. 

 

DLO systemet består av vev-sider som er bundet sammen av et menylignende 

navigasjonssystem. PHP er valgt som programmeringsspråk. PHP er spesiallaget for å 

generere vev-sider og er et godt verktøy for å behandle informasjon i databasesystemer. 

Oracle som er et databaseprogram er valgt som lagringssystem.  

 

Vev-sider som skal kunne leses med de fleste nettlesere, må følge definerte HTML-

standarder. Det medfører en del begrensinger på hva det er mulig å oppnå av interaktivitet og 

avansert grafikk. For å unngå noen av de begrensningene, er noen enkle funksjoner 

implementert ved hjelp av JavaScript.  

 

Innholdet i Interaktiv Urologi er bygd opp av artikler koblet sammen i et hierarkisk system. 

En artikkel er en enkelt vev-side med tekst, bilder, video og et navigasjonssystem. 

Navigasjonssystemet gjør at brukeren kan velge blant de ulike temaene i programmet. 

Artiklene ser i hovedsak like ut, med samme grafiske utseende og lik navigasjon uavhengig av 

innhold. 

 

De forskjellige artiklene er bundet sammen i en trestruktur. Hver artikkel kan ha ett eller flere 

”barn”, underartikler som utfyller hovedartikkelen. En artikkel som gir en generell oversikt 

over et tema, for eksempel prostatacancer, har underartikler som omhandler detaljene, for 

eksempel symptomer, behandling, diagnostikk, patologi osv.  
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Innholdet i Interaktiv Urologi er mulig å endre i etterkant. Artikler redigeres, legges til og 

knyttes sammen gjennom et eget administrasjonsgrensesnitt. Tilgang til 

administrasjonsmodulen krever et brukernavn og passord som kan fås av overingeniør Geir 

Amdal ved det medisinske fakultet.  

 

Den som utfører redigeringen blar seg frem til siden som skal endres. Ved hjelp av samme 

navigasjonssystem som en vanlig leser eller ved bruk av en egen Navigator som viser 

trestrukturen direkte. Tekstredigeringen gjøres via en enkel, vevside-basert editor, som ligner 

Microsoft Word, med knapper for tekststørrelse, fet-/understreket-/kursiv-skrift, innsetting av 

linker og bilder.  

 

 

 
Bilde: Redigering av artikkel
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Resultat 
teraktiv Urologi er tilgjengelig på internettsiden http://www2.med.uio.no/dlo/uro. In  

 

 

kolonnen til venstre sees linker de ulike tema i infobasen og 

asientkasusene. Kolonnen er til en hver tid synlig og fungerer 

t blir 

aktorer, symptomer, 

Bilde: Forside

I 

Bilde:  Navigasjonsmeny

p

som en navigasjonsmeny. Studenten kan enkelt gå fram og 

tilbake mellom ulike tema. Ved å klikke på en av overskriftene 

kommer de ulike underkapitlene fram. Det aktuelle kapittele

markert med rødt i navigasjonsmenyen. 

Det er enkelt å finne et spesifikt tema, da alle sykdomskapitlene 

er bygd opp med samme struktur (risikof

patologi, diagnostikk og behandling).   
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Gjennom presentasjon av kliniske kasus med de vanligste lidelsene i urinveiene, gjennomgås 

deler av det som er definert som læringsmål i urologi/uropatologi. Fokus er de vanligste 

lidelsene i prostata, blære, urinledere og nyre. 

 

Vi har laget fem patientkasus; Sterke smerter (nyresteinsanfall og mulige komplikasjoner). 

Blod i urinen (blærecancer). Hyppige smertefulle vannlatninger (urinveisinfeksjon). Svak 

stråle (prostatacancer). Vannlatningsproblemer (benign prostata hyperplasi). Historiene 

presenteres steg for steg med fortløpende spørsmål som studenten må ta stilling til. 

Spørsmålene har vi kalt Desicion points. Tilbakemelding gis direkte og med en begrunnelse 

av svaret. Er svaret galt fås en forklaring på hvorfor det ikke er riktig. 
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Parallelt til pasientkasusene ligger en infobase med utfyllende opplysninger i form av tekst og 

bilder. I pasientkasuene er det linker til infobasens aktuelle deler. Infobasen kan anvendes av 

både de som ønsker å fordype seg i et tema og de som bare ønsker et kort svar. I infobasen 

ligger også en symtomoversikt med forklaringer. Hvis studenten ikke vet hva pollakisuri 

betyr, kan han klikke på ordet og det kommer opp en tekstboks med en kort forklaring.   
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Konklusjon 
Interaktiv Urologi er et opplæringsprogram som er enkelt å anvende for studenter. Med sine 

interaktive pasientkasus mener vi at det har en funksjon som et supplement til forelesninger, 

klinikker og smågruppeundervisning. 

 

Det finnes ulike typer digitale læremidler for medisinstudenter. Det eksisterer etter vår 

erfaring få programmer med pasientkasuser, og de færreste har integrerte spørsmål. Hvor slike 

spørsmål foreligger, består tilbakemeldingen ofte utelukkende av galt/riktig eller en score.  Vi 

synes det er viktig å gi en begrunnelse av svaret. Vi tror at studenten blir mer aktiv dersom 

han får direkte tilbakemelding etter at han har tatt stilling til det aktulle spørsmålet.  

  

Vi begynte med prosjektet sommeren etter 6. semester. De første pasientkasusene tok 

utgangspunkt i problemstillinger vi hadde møtt i urologiundervisningen. Vi har fokusert på de 

vanligste lidelsene i prostata, blære, urinledere og nyre. Glomerulonefritter og andre 

nefrologiske tema er ikke omtalt. For at oppgaven ikke skulle bli for omfattende, valgte vi å 

ikke skrive om sykdommer i testikkelen og ytre genitalia. I etterkant ser vi at det kunne ha 

vært naturlig å utelukke deler av UVI – kapittelet til fordel for blant annet testikkelcancer. 

Programmet åpner imidlertid opp for framtidige endringer og det er mulig for andre å legge til 

nye emner. 

 

Ved oppstart av prosjektet forelå det ingen gode standarder for hvordan et slikt system kunne 

bygges opp datateknisk. Dette har vært en utfordring og til tider en kilde til frustrasjon. Det er 

positivt at UiO har tatt initiativet til å få et slikt system utarbeidet, men vår erfaring tilsier at 

den tekniske plattformen burde vært ferdig før man begynte å lage selve innholdet. Alternativt 

hadde det kanskje vært nyttig å etablere et tverrfaglig samarbeid mellom informatikkstudenter 

og medisinstudenter. 

 

  11



Referanser og kilder 
 
Urologic Surgical Pathology 
Bestwick, D., Eble, J. (1999) 
 
Smith’s General Urology 
Tanagho, E., McArinch J. (1995) 
 
Textbook of female Urology and Uropathology 
Cardozo, L,. Staskin, D. (2001) 
 
Nefrourologi 
Nordling, J., Strandgaard, S., Hald, T., Jørgensen, H. (2003) 
 
Kirurgi 
Hamberger, B., Haglund, U. (2002) 
 
An Illustrated Pocketbook of Prostatic Diseases 
Kirby, R. (2002) 
 
Comprehensive Urology 
Weiss, R., George, N., O’Reilly, P. (2001) 
 
Bailey and Love’s Short Practice of Surgery 
Russel, R., Williams, N., Bulstrode, C. (2000)  
 
Innføring i Urologi 
Otnes, B. (2001) 
 
Urinary Stones – Diagnosis, Treatment and Prevention of Recurrence 
Hesse, A., Tiselius, H.G., Jahnen, A. (2002) 
 
Lecture notes on Urology 
Blandy, J. (1998) 
 
20 Common Problems – Urology 
Teichman, J.M.H (2001) 
 
Textbook of Patology 
Rubin, Farber (1999) 
 
Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell (2001) 
Linker: 

Ressurser ved Ferdighetssenteret
Linkesamling ved Bibliotek for helsefag
Karolinska Institutet
Internetmedicin
European Urology Assosciation

  12

http://www.med.uio.no/ferdighetssenteret/multimedia/
http://oksebasen.uio.no/oksebaseweb/FMPro?-db=Okskilde.fp5&-lay=weblist&-format=kilde_frame.htm&-view
http://www.mic.ki.se/Other.html
http://www.intermedicin.se/
http://www.uroweb.org/

	Innholdsfortegnelse
	Abstract
	Innledning
	Bakgrunn
	Målsetning

	Materiale og metode
	Resultat
	Konklusjon
	Referanser og kilder

