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Sammendrag 

Bakgrunn: 

Medisinsk fakultet ved UiO har laget e-læringsressurser siden 1993. Det settes hvert år av 

midler til utvikling av nye e-læringsressurser og seksjon for medisinsk informatikk har 6 

personer tilknyttet1. Den teknologiske utviklingen innenfor IT går så fort at ressursene som 

legges ut på nett, blir utdaterte teknologisk lenge før de blir utdaterte medisinskfaglig. Denne 

oppgaven tar på seg å identifisere de utfordringer som er kommet med nye læringsmål i 

kliniske ferdigheter for de 4 medisinske fakultetene i Norge, samt å identifisere teknologiske 

utfordringer som allerede er der. 

 

Metode: 

E-læringsressursene på siden elæringhelse.no er gjennomgått med tanke på kompatibilitet på 

ulike nettlesere og mobile enheter. Lenkesamlinger er gjennomgått for å avdekke aktualitet 

der kravet har vært at lenker ikke peker på tomme sider. Listen over praktiske ferdigheter og 

utkastet til liste over kliniske undersøkelser er gjennomgått for å avdekke hvilke ferdigheter 

og undersøkelser som er dekket av e-læringsressurser. 

 

Resultater: 

Undersøkelse av kompatibilitet viste at 18 av 33 ressurser fungerte sømløst på 7 av 7 

plattformer. Én ressurs hadde noe innhold som ikke lot seg avspille på noen testede enheter, 

mens en annen ressurs hadde filmer med lav oppløsning som lot seg avspille sømløst kun på 

1 av 7 plattformer. Flash animasjon fungerte ikke på noen mobile enheter.  

43 av 120 kliniske undersøkelser og 58 av 96 praktiske ferdigheter er ikke dekket av e-

læringskurs. 

 

Diskusjon: 

Bruken av utdaterte teknologier og formater ødelegger for opplevelsen når man skal bruke e-

læringsressurser. Med flere læringsmål som ikke er dekket av e-læringsressurser, bør man ta 

utgangspunkt i at brukere i fremtiden, stort sett vil befinne seg på mobile enheter. Disse 

brukerne bør få en sømløs opplevelse når de benytter en e-læringsressurs. Utviklingen av nye 

ressurser bør enten være tilpasset lokale forhold og være på norsk, eller holde høy nok 

kvalitet, både innholdsmessig, og teknologisk, til at de kan konkurrere med ressurser fra 

andre universiteter. 
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Forord 

Bakgrunnen for at jeg gikk i gang med denne oppgaven var at et ønske om å lage e-

læringsressurser i stedet for å skrive en oppgave. Hvilken ressurs jeg skulle sette i gang med 

var uklart, men det måtte være noe som ikke var laget fra før. Med dette utgangspunktet satte 

jeg meg ned og leste meg gjennom det som fantes av e-læringsressurser ved UiO og ble på 

den måten klar over hvor stor forskjell det var mellom fagene i hva de hadde klart å lage av e-

læringsressurser. 

 

Etter kort tid ble jeg vervet av min veileder, Knut Lundin, til å sitte som UiO sin representant 

i den nasjonale gruppen som skulle sette opp en liste med kliniske undersøkelser, felles for 

alle de 4 medisinske universitetene i landet. Jeg kunne med det ta utgangspunkt i utkastet til 

denne listen for å se hva som eksisterte av e-læringsressurser for læringsmålene. Resultatet er 

denne oppgaven. 

 

Jeg vil takke Knut Lundin for god veiledning og stor tålmodighet under arbeidet med 

oppgaven. 
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1 Introduksjon 
 
Utgangspunktet for denne oppgaven er å gå gjennom e-læring som er tilgjengelig fra 

internettsiden elæringhelse.no. Elæringhelse.no er en felles side for alle 4 medisinske 

fakulteter i Norge, og er en samling lenker til e-læringsressurser. Av 33 forskjellige ressurser 

laget for medisinstudenter, er det 1 film laget ved NTNU, 1 samarbeidsprosjekt mellom UiO 

og UiB og 31 ressurser laget ved UiO. I forbindelse med arbeidet med denne oppgaven, kom 

muligheten for å bli med i en gruppe som skulle sette opp en liste med kliniske undersøkelser. 

Mandatet var å lage en liste med kliniske undersøkelsesmetoder, felles for alle som tar sin 

medisinutdanning ved universiteter i Norge. I denne anledning kom muligheten til å 

sammenligne listen og lete etter eksisterende ressurser som forklarer de ulike undersøkelsene. 

Tilsvarende er det laget en ferdig liste over praktiske ferdigheter som også er gjennomgått på 

samme måte. Oppgaven omfatter kun e-læring som er laget for medisinstudenter. Den vil ta 

på seg å identifisere ulike suksessfaktorer og mindre heldige elementer med de eksisterende 

ressursene som lenkes til fra siden elæringhelse.no. Den skal gi oversikt over hvilke kliniske 

ferdigheter som omfattes av kursene som er tilgjengelig fra siden, og gi en oversikt over 

hvilke ferdigheter som ikke er omfattet, dvs. ikke har en ressurs som beskriver dem. 

 

Oppgaven tar på seg å identifisere de problemer som oppstår når ulike læringsressurser 

legges ut på internett. Erkjennelsen av at den medisinske kunnskapen endrer seg med tiden, 

blir i så måte kun et lite problem, når endringen i teknologien som skal formidle kunnskapen 

er i så rask endring som informasjonsteknologien. Mangel på oppdatering av ressurser, med 

tanke på endret adressering og utgående teknologier gjør ressursene utdaterte lenge før 

kunnskapen de skal formidle, utdateres. 

 

Som vedlegg til oppgaven ligger tabeller og lister som tar utgangspunkt i utkastet til liste over 

kliniske undersøkelsesmetoder, og den endelige listen over praktiske ferdigheter. Praktiske 

ferdigheter som har tilhørende e-læringsressurs er listet i Tabell 2, Praktiske ferdigheter uten 

tilhørende e-læringsressurs i Liste 1. Kliniske undersøkelser som har e-læringsressurs er listet 

i Tabell 4, mens kliniske undersøkelser uten e-læringsressurs er listet i Liste 2 

 

Jeg har valgt å vurdere ressursene kun på deres aktualitet når det kommer til datateknologi og 

hvor oppdaterte de er med tanke på adressering til andre sider, og ikke på bakgrunn av deres 
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medisinskfaglige kvalitet. Den medisinskfaglige kvaliteten skal være opprettholdt ved at 

produksjon av ressurser er overvåket av kliniske lærere i faget. 
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2 Bakgrunn 
Ved UiO har det siden 1993 vært utviklet e-læringsressurser til hjelp i undervisningen ved 

medisinsk fakultet.2 

 

I desember 2012 vedtok de fire fakultetene å samarbeide om e-læring til 

utdanningsformål. 

 

Målet er å 

 Lage én felles inngangsport til relevante og kvalitetssikrete e-læringsressurser for alle 

studenter ved fakultetene.  

 Spre og utvikle kompetanse om å lage og bruke e-læring ved de fire fakultetene. 

 Utvikle felles e-læringsressurser. 3 

 

UiO utlyser hvert år midler til utvikling av slike verktøy.4  

 

Ressursene som finnes, er i stor grad tilpasset den teknologien som eksisterte den tiden de ble 

laget. 1993 var året da de første e-læringsressursene ved UiO ble laget og det samme året 

kom internett til Norge5. De første dial-up access internettlinjene hadde en normal 

topphasitghet på 40-50kbit/s6 mens i 2015 var gjennomsnittlig internetthastighet i Norge på 

12,8 Mbit/s7. Dette representerer en hastighetsendring, der en vanlig internettlinje kan 

overføre 250 ganger mer informasjon per sekund i dag, enn man kunne da internett var nytt. 

Dette er derfor den historiske forklaringen på hvorfor en ressurs utviklet på 90-tallet måtte ha 

begrenset størrelse, for i det hele å nå fram til brukerne over internett. Ressurser laget for 

publisering på nett fra denne tiden vil i dag framstå som svært enkle, og bilder som ble 

komprimert for å kunne sendes over nettet, framstår i dag som små og kornete.   

 

En annen utvikling som bidrar til at tidlige ressurser utdateres, er at støtten for de formatene 

som ressursene er skrevet for forsvinner. I dag er det mye bruk av internett fra mobile 

enheter, f.eks. på reise og i undervisning. Android og iOS er operativsystmer for mobile 

enheter som har fjernet støtte for ulike formater de ikke anser for å være stabile nok, eller at 

de bruker for mye strøm8. For å holde seg aktuelle må ressurser som legges ut, holde en jevn 

oppdateringsfrekvens, for ikke å miste muligheten til å vises på de plattformer som aktuelle 

brukere benytter seg av. 
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I et notat fra minidekanmøtet på Svalbard desember 2015 refereres det til en avsluttet prosess, 

der en arbeidgruppe med 1 vitenskapelig ansatt og 1 student fra UiO, UiB, NTNU og UiT 

hadde jobbet seg fram til en liste med læringsmål i praktiske ferdigheter.9 Det refereres også 

til et det prosjekt som skulle lage tilsvarende liste for kliniske undersøkelser. Rapporten om 

kliniske undersøkelser er oversendt studiedekan på NTNU. Listen over praktiske ferdigheter 

er publisert på UiO sine hjemmesider10 som et underpunkt til informasjonssidene 

”Oppbygning og gjennomføring”11 . 

 

Jeg ville ta utgangspunkt i ønsket om å utvikle nye e-læringsressurser, og de nye listene med 

praktiske ferdigheter og kliniske undersøkelser. Det har vært et mål å gå gjennom 

eksisterende ressurser publisert på elæringhelse.no for å se hva som tilbys. De ulike 

ressursene er gjennomgått for å finne ut hvor mange praktiske ferdigheter og kliniske 

undersøkelser som allerede har adekvate e-læringsressurser. Oppgaven skal oversikt over 

hvilke praktiske ferdigheter og kliniske undersøkelser som har, og ikke har, e-

læringsressurser tilknyttet. 
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3 Ordliste 
Android 

Android er et operativsystem tilpasset mobile enheter. Operativsystemet utvikles av Google. 

Apper 

Apper er små program laget for å kjøre på mobile enheter. Disse kan være designet som 

undervisningsverktøy og også verktøy for informasjonsinnhenting. Det har til nå vært liten 

utvikling av apper ved Medisinsk fakultet på UiO, men 4 er for tiden i pilot12. Dette er apper 

som skal hjelpe til med informasjoninnhenting for forskning og ikke e-læringsressurser. 

Problemet med app-utvikling er at man trenger ett verktøy for hver plattform. Det betyr at 

man trenger ett verktøy for iOS, ett for Android og ett for Windows phone om man skal nå ut 

til alle poensielle brukere.  

CSS 

Cascading Style Sheets er språk for formatering av nettsider. Der nettsiden ikke har et CSS 

dokument som forteller hvordan siden skal se ut, har nettleseren en standardmåte å vise dette. 

Ekstern ressurs 

Ekstern ressurs er i denne oppgaven definert som en e-ressurs som ligger på en side som ikke 

hostes av et av universitetene UiB, UiO, UiT eller NTNU. 

Host(sub.)/hoste(verb) 

En host, eller vert, brukes om tilbyderen av en internettside eller lagringsplass som kan nås 

fra nettet. Begrepet kan brukes om serveren, modernettsiden eller eieren av disse. 

HTML 

Hyper Text Markup Language er en standard for merking av innhold som skal vises i 

nettleser. Den siste versjonen HTML5 har støtte for animasjoner og videoavspilling. 

iOS 

iOS er et operativsystem for Apples mobile enheter. Dette inkluderer iPad og iPhone. 

Mac 

Mac er en betegnelse på datamaskiner som bruker OSX eller MacOS operativsystem. 

Mobile Enheter 

I denne oppgaven brukes begrepet om smarttelefoner og nettbrett som fellesbetegnelse. 

Nettleser/Browser 

En nettleser er et program for å vise internettsider.  

Operativsystem 
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Et operativsystem er den grunnleggende programvaren på en datamaskin, og det som tildeler 

de forskjellige ressursene i datamaskinen til andre programmer.13 

Oppløsning 

Antallet punkter i et bilde. I videofiler opplyses det om antallet vertikale punkter. Et HD-

bilde har 1080 punkter, mens et standardbilde har 576 punkter. 

OSX 

OSX er operativsystemet på Apples datamaskiner. Tidligere versjoner hadde navnet MacOS. 

PC 

Personal Computer, brukes i dagligtale om datamaskiner som kjører operativsystemet 

Windows. I denne oppgaven, brukes det om alle maskiner som ikke er mobile enheter, det 

skilles altså ikke på PC og Mac i denne oppgaven. 

Plugin 

En plugin er et tilleggsprogram til f.eks. en nettleser som gjør nettleseren i stand til å vise 

innhold som utgangspunktet ikke støttes av nettleser 

Quiz  

Quiz er en elektronisk ressurs der forhåndsbestemte spørsmål har enten muliple choice eller 

multiple responce svaralternativer. En bruker vil få tilbakemelding ut ifra hva de velger som 

svaralternativ. 

Windows 

Windows er et operativsystem utviklet av Microsoft 
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4 E-læringsressurser og eksempler på UiO 

4.1 E-læring – hva er det? 

Den bredeste definisjonen av e-læring omfatter all form for elektronisk støttet undervisning14 

og i følge forfatterne av boken ”How to succeed at e-learning” et begrep som strekker seg 

tilbake til 60-tallet med introduksjonen av overhead-prosjektoren14. Vanlig e-læring i dag vil 

være ressurser som er tilgjengelig via internett, også omtalt i litteraturen som Internet Based 

Training. Begrepet e-læring omfatter også begreper Computer Based Learing, læring på 

datamaskiner og Computer Supported Learning, læring med støtte fra datamaskiner14. 

Skillene mellom de ulike begrepene kan være noe utflytende, så for å avgrense denne 

oppgaven beskrives kun de ressurser som er tilknyttet ferdighetslaben Ferdighetssenteret, 

forskningslaben eColab og ressursene som lenkes til fra elæringhelse.no. E-læringsressurser 

som ikke er publisert på nett pga. juridiske hindringer omtales også. I tillegg har jeg valgt å 

nevne ressurser som er del av kursprogram for å få tilgang til nøkkelkort på sykehus i Helse 

Sør-Øst. Dette er kurs som medisinstudentene på UiO må gjennomføre for å kunne delta i 

klinisk undervisning. 

 

4.2 Ulike typer E-læringsressurser på UiO 

4.2.1 Animasjoner og Adobe Flash 

Flash ble utviklet av Macromedia software, og i 2005 kjøpt opp av Adobe15. Flash er en 

teknologi for presentasjon av 3D animasjon, tekst, tegning og streaming. Flash har hatt flere 

problemer med sikkerhet og støtte for teknologien er derfor utelatt i f.eks. mobile enheter fra 

Apple8 og Android baserte enheter.  

 

På UiO er dette brukt bl.a. i ressursene Nyrefysiologi, Nevrofysiologi, Hjertemekanikk og 

EKG. 

 

4.2.2 Augumented reality AR (norsk: Utvidet virkelighet)16 

AR er teknologi som gir en representasjon av den fysiske verden rundt oss, og legger til 

informasjon. Kjente eksempler er Google Glass og spillet Pokémon Go. I medisinsk 

undervisning brukes AR i simuleringsverktøy. 
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På UiO ved eColab er det gått til innkjøp av SonoSim. Et simulerngsverktøy for undervisning 

i ultralyd17. 

 

4.2.3 Bildedatabaser 

Bildedatabaser er ressurser der man legger ut aktuelle bilder innenfor et bestemt fag. Dette er 

spesielt egnet som undervisningsverktøy i fag som f.eks. dermatologi og radiologi der bruk 

av visuell diagnostisering er viktig. 

 

Eksempel på bildedatabase ved UiO er Radiologisk bildedatabase, Histologi og Patologi på 

nett og Webmicroscope. 

 

4.2.4 Blogg 

Kortord for ”weblog”. Ofte en mindre formell dagboksaktig stil og gjerne med enkelt språk 

for å være lett forståelig for folk uten bakgrunnskunnskaper om tema som omtales. 

Forfatterne har som regel tema knyttet til sin blogg. Brukere vil ofte ha mulighet til å 

kommentere på innlegg. 

 

Eksempel på ressurser laget av personer med tilknytning til UiO er Rektors blogg 

http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/ og  immunglimt.no om immunologi av professor 

Anne Spurkland. Verdt å nevne er også underlivet.blogg.no om seksuell helse, skrevet av 

medisinstudentene Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann ved UiO.  

 

 

4.2.5 E-bøker/Lærebok på internett 

En del ressurser som legges ut har mest til felles med trykte bøker. Lærebøker på internett har 

den fordelen at de kan oppdateres straks man har ny kunnskap, de kan utvides med nye 

kapitler, og når de ligger åpent ute er informasjonen gratis for brukere. Hvis man forholder 

seg til sider med god redaksjon er det lite som skiller en lærebok på internett fra en trykt bok. 

En lærebok på internett kan ligne en Integrert ressurs, men har ofte hverken video, 

animasjoner eller quiz. 
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Eksempler på E-bøker er Prosedyrer i hudfaget, EKG kompendie og SPSS-kurset. Ressurser 

utenfor elæringhelse.no som er mye i bruk er leghehandboka.no, uptodate.com og 

bestpractice.bmj.com 

 

4.2.6 Integrerte kurs 

Integrerte kurs er ressurser som tar på seg oppgaven om å lede brukere gjennom et pensum på 

en pedagogisk måte. Kursutviklere vil ta i bruk flere formidlingsmåter for å formidle ulike 

deler mest mulig effektivt, det være seg tekst, bilder, video og animasjoner. Svær mye brukt 

er også quiz, som er uformell prøve der brukere av ressursen kan få testet seg selv i om de har 

forstått pensum.  

 

Eksempler på integrerte kurs på elæringhelse.no er KommNett, Thyroidea, 

Bevegelsesapparatet, Psykiatrisk selmordsrisikovurdering, Histologi og Patologi på nett, 

Hematologi, Systematisk kartlegging og helsehjelp ved sammensatte behov, EKG, 

Infeksjonsmedisin, Ledelse i helsetjenesten, Øyeportalen, Øyesykdommer, Nyremedisin og 

Urologi. 

 

4.2.7 Lenkesamlinger 

Lenkesamlinger er lister med internettadresser. Som e-læringsressurs er det gjerne studenter 

eller lærere som kommer med tips om gode sider for innlæring av faget. En lenkesamling kan 

lenke til interne og eksterne ressurser. Fordelen med lenkesamlinger er at de kan gi en 

oversikt over tilgjengelige ressurser utenfor den undervisningsinstitusjonen man selv er 

tilknyttet. Det er ofte unødvendig å lage nye ressurser hvis man kan dra nytte av at andre har 

funnet opp kruttet før. Gode eksterne ressurser fra anerkjente undervisningsinstitusjoner kan 

spare deg og din egen institusjon for utviklingskostnader og vedlikehold. 

 

Problemet med lenkesamlinger er å holde dem oppdatert. Eksterne e-ressurser kan forsvinne, 

f.eks. hvis vedlikehold blir så dyrt at de som skal gjøre jobben, trenger inntekter og starter å 

ta betalt for ressursen. De kan gjemmes vekk bak innlogging, og de kan bytte adresse. Særlig 

adresseendring, som resultat av at modersiden som eier ressursen oppgraderes eller flyttes, er 

en hyppig hendelse, som gjør at lenker fort peker mot tomme sider. Det vanligste er at 

lenkene ender opp med å peke til tomme sider fordi ressursen får ny adresse. Dersom lenkene 

får en tekstlig beskrivelse av hva de lenker til, kan man som regel bruke dette i et internetssøk 
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for å finne ressursen igjen. Det er også viktig å gjøre tydelig klart på siden med lenkesamling 

hvem som står ansvarlig for den, slik at eventuelle blinde lenker kan rapporteres enkelt og 

oppdateres eller fjernes.  

 

Nettet i sin helhet inneholder flere ressurser, og et søk etter medisinske e-læringsressurser 

kan gi flere ressurser som prøver å forklare det samme. En god lenkesamling inneholder kun 

lenker til sider som omhandler relevante læringsmål. Det er lett å bli for ivrig og samle alt 

man kommer over. Dette bidrar ikke til å gi en oversikt over hvordan man skal tilegne seg 

ferdigheter omfattet av læringsmålene. Slike samlinger inneholder fort mer informasjon enn 

man kan komme gjennom i løpet av den tid man har på å lære faget, i tillegg til at det øker 

sjansen for tomme lenker og dermed også vedlikeholdsbehovet. 

 

Eksempel på sider med lenkesamlinger er elæringhelse.no og Pediatric Portal 

 

4.2.8 e-Læringsplattform 

e-Læringsplattform er en samling av ressurser og informasjon f.eks. sortert etter kurs, 

semester eller fag. Her logger studentene inn og aktivitet kan overvåkes. Det er ofte mulig å 

lage egne ressurser, f.eks. quizer, og man kan legge ut lenker, video og dokumenter. Ofte er 

det også mulig å levere inn oppgaver dersom dette er en del av kurset. Fordelen med slike 

ferdige e-Læringsplattformer er muligheten for å lage ferdige kurs på nett der man kan se at 

studentene gjennomfører undervisningen som er lagt ut på nettet. Video og quiz som 

publiseres som kurs i en e-læringsplattform vil ikke automatisk bli tilgjengelig for folk uten 

innloggingsmulighet i plattformen. 

 

UiO har fronter som læringsplattform, mens f.eks NTNU bruker itslearning. Det er lite i bruk 

ved medisinsk fakultet, men har vært brukt i blodkurset, der det har vært lagt ut 

undervisningsvideoer i blodprøvetakning og analyse av dette. 

 

4.2.9 Videokurs 

Video brukes i stor grad som del av integrerte kurs for å vise rekkefølge og utførelse av 

undersøkelse. Det brukes også som forelesning, gjerne med innskutte lysbilder og 

animasjoner. Bruk av video som forelesning har den egenskapen at tema som omfattes, kun 

kan innlæres i den hastighet som er satt for avspilling. Dette gjør at kurs som baserer seg på 
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video er enkle å forholde seg til når det kommer til planlegging av tidsbruk som må avsettes 

for å gjennomføre kurset. 

 

Videokurs ved UiO er å finne på Pediatric portal, Det psykiatriske intervju, Psykodynamisk 

terapi, Akuttmedisin, Suturering og Basal immunologi,  

 

4.2.10 Wiki 

En Wiki er et brukerutviklet oppslagsverk. Wiki betyr rask på Hawaiisk. Poenget med en 

wiki er å kunne utvide og oppdatere kunnskap fortløpende. Det er vanlig å ha redaktører eller 

moderatorer som overvåker at informasjonen som publiseres holder god nok standard.  

 

På elæringhelse.no lenkes det til Journalwiki som er en slik samling. Journalwiki var 

tidligere tilgjengelig fra journalwiki.no, men er nå flyttet til UiO sine egne servere. Mest 

stabile inngangsport er via elæringhelse.no 
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5 Metode 

5.1 Hvilke ressurser er vurdert 

Ressursene som er vurdert, er alle lenket til fra elæringhelse.no. Av ressursene på siden er 

kun ressursene som er merket med ”benyttes av medisinske studenter tatt med”. Enkelte 

ressurser som kun er merket med at de benyttes i undervisningen av sykepleiestudenter eller 

ernæringsstudenter er derfor ikke omtalt. Oppgaven skal ta for seg e-læringsressursene ved 

UiO og kilden til hvilke disse er finnes på elæringhelse.no som hostes på UiO sine servere. 

32 av ressursene fra elæringhelse som omtales er laget ved UiO, 1 av dem i samarbeid med 

UiB og kun 1 ressurs, en video laget ved NTNU har jeg ikke gjort skille mellom Ressurser 

ved UiO og ressurser på elæringhelse.no. 

 

Nevnt i tabellene med kliniske undersøkelser (tabell 4) og praktiske ferdigheter(tabell 2) er 

også noen ressurser som brukes i den kliniske undervisningen på UiO fra læringsportalen.no. 

Ettersom man plasseres ut på sykehus i Helse Sør-Øst, må man av og til gjennom e-

læringsprogram på sykehuset for å kvalifisere seg for nøkkelkort og datatilgang. Disse er ikke 

listet i oversikten over elæringhelse.no sine ressurser, men brukes for å vise at noen kliniske 

undersøkelser og praktiske ferdigheter undervises som e-læring underveis i medisinstudiet i 

Oslo.  

 

5.2 Utstyr og programvare 

5.2.1 Programvare 

Som utgangspunkt for vurdering av ressursene  på elæringhelse.no har jeg brukt  både 

datamaskin, med de vanligste nettleserne, Google Chrome Versjon 53.0.2785.116 (64-bit) 

 (Chrome), Safari versjon 10.0, Opera 40.0, Mozilla Firefox 41.0.2 (Firefox) og Internet 

Explorer Version 11.0.9600.1845018, samt mobile enheter med Android og iOS for å se 

hvordan kursene framstår på ulike plattformer. På Android er den medfølgende nettleseren 

Chrome benyttet, og på iOS er Safari benyttet. For ordens skyld benevnes de med navnet på 

operativsystemet. 

 

5.2.2 Utstyr 
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Utstyret som er brukt er en Apple iMac 27-inch(late 2012) for nettleserne Chrome, Opera, 

Firefox og Safari. Internet Explorer er testet på programmet CoRD via serveren win.uio.no. 

Win.uio.no er en windowsserver på UiO som man kan koble seg til utenfra for å jobbe i UiO 

sitt intranett.19 Den er her brukt for å simulere bruk av Internet Exploerer på en PC som 

kjører Windows operativsystem. Android kompatibiliteten er testet med en Sony Xperia Z3 

og iOS med iPad 3. Generasjon. 

 

5.2.3 Tilpasning av programvare 

Det er naturlig å støte på noen teknologiske hindringer når man prøver å spille av innhold på 

flere ulike nettlesere. Jeg har forsøkt etter beste evne å se om det er mulig å finne raske og 

intuitive løsninger på eventuelle hindringer, slik at hver nettleser framstår på best mulig måte. 

Dette har medført at jeg har måttet laste ned tillegg for å spille av Flash og også laste ned 

apper for avspilling i iOS og Android. Avspilling i Internett Explorer har ikke latt seg 

optimalisere, da jeg ikke har hatt administratortilgang til serveren win.uio.no. Uten 

administratortilgang får man ikke lastet ned plugins eller andre avspillingsprogrammer. Dette 

er også tilfelle for studenter som prøver å bruke e-læringsressurser fra maskiner på 

universitetet, og tjener slik formålet med å vurdere aktualiteten til ressursene. Tanken er at 

innhold som ikke lar seg avspille på Internet Explorer i denne testingen på win.uio.no, heller 

ikke vil la seg avspille av studenter som sitter på universitets-pc. Studenter som logger inn på 

universitetets PCer har heller ikke administratortilgang til den maskinen de sitter på. Det har 

også vært et poeng å ikke lete etter finurlige løsninger på avspillingsproblemer, da dette må 

anses å være for spesielt kompetente it-brukere og ikke for vanlige brukere av ressursene. 

 

5.3 Kriterier 

Ressurser som integrerte kurs, vurderes etter muligheten for å kunne gjennomføre hele kurset 

på en sømløs måte i nettleser etter at nettleserne har blitt optimalisert for avspilling av alt 

innhold. 

 

Ressurser som inneholder video vurderes også etter lyd- og bildekvalitet. I tillegg vurderes 

også nedlastingshastighet og responstid for oppstart av audiovisuelle elektroniske ressurser. 

 

Lenkesamlinger vurderes etter aktualitet, der kriteriet er at lenkene i samlingen peker mot den 

siden de er ment. 
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Ressursene som lenkes til fra elæringhelse.no, er gjennomgått ved flere anledninger i et 

forsøk på å få med alle undersøkelser som omfattes av listene med kliniske undersøkelser og 

praktiske ferdigheter. Det tas likevel forbehold om at noe kan være beskrevet eller omtalt i 

lengre filmer uten at det har kommet med på den endelige listen. 
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6 Resultater 

6.1 Samlet oppsummering av e-læringsressurser til hjelp 

i undervisning 

6.1.1 elæringhelse.no - ressurser på nett 

En gjennomgang av alle fagene som står representert på elæringhelse.no viser at av 52 

undervisningsfag er det kun 5 som ikke har noen e-læringsressurser tilknyttet seg. Kravet til 

tilknytning ligger, så vidt jeg kan tolke det, i om det finnes ressurser som kan bidra til 

forståelse i det aktuelle faget. ”Radiologisk bildedatabase”, en bildedatabase laget som e-

læringsressurs i faget radiologi blir lenket til fra 22 av fagene. Av disse er det 16 som ikke 

har lenket til andre ressurser. Oppsummert er det 21 av fagene som enten ikke har tilknyttet 

e-læringsressurs, eller kun har ”Radiologisk bildedatabase” på  sin side. Dette utgjør ca. 40 % 

av fagene. 

 

Til sammen har 30 fag laget egne ressurser og 12 av disse virker å ha satt seg mål om å lage 

ressurser som skal formidle de fleste sidene ved faget. Det er stor variasjon i hvor ferdig 

ressursene framstår. Av fagene kan sies å ha ferdige e-læringskurs er de beste eksemplene 

fysikalsk medisin, infeksjonsmedisin, nyresykdommer, radiologi, patologi og øyesykdommer 

i kliniske fag. Anatomi har kommet lengst i de andre fagene. I fagene medisinske atferdsfag, 

propedeutikk, urologi og hematologi sine ressurser, finnes det sider som ikke er fullført. 

Dette gjør at brukere av kursene kan klikke seg inn på sider som angir å gi informasjon om et 

tema, men som i virkeligheten står tomme.  

 

6.1.2 E-læringsressurser tilgjengelig på skjermede universitetsmaskiner 

I fagene anatomi og patologi er det laget e-læringsressurser som er tilgjengelig for studenter 

kun på egne pc-saler, delvis grunnet personvernhensyn. En annen grunn kan også være å 

skåne allmennheten for støtende bilder av døde kropper og organer fra avdøde. Dette gjelder 

særlig disseksjonsvideoer der hele legemer dissekeres, delvis med ansikt. Disse ressursene 

inneholder også quiz og bilder 

 

Filmer som viser organer fra avdøde som del av makropatologikurs er heller ikke gjort 

tilgjengelige på nett. I noen sykehus har det en tid kun vært e-læringsressurser tilgjengelig 

som undervisning. Filmene er også brukt i forelesning. Dette fordi preparatene som vises er 
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blitt eldet og utsatt for slitasje gjennom undervisning over flere år der studentene fikk holde 

preparatene. En gjennomgang av preparatene med kommentarspor, ble tatt opp på film slik at 

i hvert fall noe skulle være tilgjengelig i fremtiden.  

 

Bruk av ultralyd som diagnostisk støtte i klinikken er i stadig framvekst. I ”Radiologisk 

bildedatabase” forklares bildeframstilling som en del av forklaringen til ultralydbildene. 

Under en ultralydundersøkelse vil legen vanligvis tolke bildene i sanntid, mens han eller hun 

framstiller bildene med pasienten til stede. Et tillegg til beskrivelse av prosedyre kunne vært 

egne videoer der dette ble vist. I tillegg kommer nå muligheten for å simulere ultralyd. Her 

skal det nå settes i gang forsøk på forskningslaben eColoab med SonoSim©. SonoSim© er et 

simuleringsverktøy for ultralyd der man kan holder en simuleringsprobe over ulike områder 

på en f.eks. en dukke og får simulert på en dataskjerm hva det er man ser. Fordelen med 

denne simuleringen er at man kan spille ulike scenarier, der pasienten eller dukken, får 

simulert bilder både av normal anatomi og patologi. Da er man ikke avhengig av å tilfeldig 

komme over pasienter eller kalle inn pasienter med ulike funn for å vise undersøkelse med 

hensikt å vise ulike former for patologi. 

 

6.2 Ressursene på elæringhelse.no – kompatibilitet på 

ulike plattformer 

6.2.1 Kompatibilitet – avspilling av alt innhold i et kurs 

En gjennomgang av ressursene på elæringhelse.no viser gjennomgående god kompatibilitet 

med de vanligste nettleserne på PCer. Av de 33 forskjellige ressursene som er representert på 

elæringhelse.no var det 29 (88%) som fungerte sømløst med avspilling av innhold på 3 

nettlesere (Firefox, Safari og Internet Explorer), mens det var 28 (85%) ressurser som 

fungerte sømløst på de to siste (Chrome og Opera). For mobile enheter er resultatet 23 (70%) 

ressurser som fungerer sømløst på iOS og 20 (61%) på Android. Sider med Flash 

animasjoner fungerte ikke på hverken iOS eller Android og utgjør den viktigste forskjellen i 

kompatibilitet mellom PCer og mobile enheter. Totalt var det 18 (55%) ressurser som 

fungerte sømløst på alle plattformer (Tabell 1). 

 

Ressursen ”Nyresykdommer” hadde en type innhold som ikke fungerte på noen maskiner, 

dette kan bero på en feil som ligger i serveren som hoster siden. Denne ressursen benyttet seg 
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også av Flash som ikke fungerer på mobile enheter. Ressursen hadde en Quiz som fungerte 

på alle plattformer.  

 

Ressursen KommNett fungerte ikke på 4 ulike plattformer, og tilfredsstillende kun på Internet 

Explorer. På Chrome og Opera ble filene lastet ned for avspilling i egnet program. I tillegg er 

videofilene de med aller lavest oppløsning blant de som er testet.  

 

6.2.2 Lenkesamlinger 

Pediatric Portal 

Ressursen Pediatric Portal inneholder flere egenproduserte videoer og 361 lenker til eksterne 

ressurser. Lenkene er sortert på 21 forskjellige fag, og inneholder beskrivelse for hver av 

dem. En gjennomgang av alle lenkene viste at 148 av dem pekte mot tomme sider. En av dem 

pekte til en side som fortalte at innholdet var blitt flyttet i 2014. 

 

Elæringhelse.no 

Elæringhelse.no er også en lenkesamling, med de utfordringer som kommer med krav om 

aktualitet og vedlikehold. Denne siden inneholdt kun én defekt lenke. Ressursen ble 

gjenfunnet ved et raskt søk på søkemotoren Google. Den defekte lenken pekte mot en side 

som ble hostet av UiO. Ressursen var tilgjengelig fra utvikleren av ressursen, med innhold 

som var laget ved UiO.  

 

6.3 Gjennomgang av ressursene og hva de dekker av 

nasjonale kompetansekrav 

6.3.1 Kliniske undersøkelser 

Utkastet til liste fra nasjonal gruppe inneholder 120 forskjellige undersøkelser. En 

gjennomgang av ressursene som elæringhelse.no lenker til, viser at 43 av undersøkelsene 

ikke forklares eller vises av disse sidene.  

 

Undersøkelsene for Thorax/Hjerte/Lunge, Abdomenundersøkelser og Nevrologisk 

undersøkelse vises for det meste som del av en fullstendig undersøkelse i lengre videoer på 

ressurssiden Journalwiki. For undersøkelse av bevegelsesapparatet finnes det en egen 

ressursside med samme navn, der er hvert ledd undersøkt for seg i egne videoer. For 
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undervisningsvideoene i øyefaget, er det også mer oppdelt. For Øre-Nese-Hals er det ingen 

video tilgjengelig, men det er skrevet lister for undersøkelse av øre på Journalwiki. Et søk i 

Duo, et digitalt bibliotek som inneholder prosjektoppgaver fra tidligere, viste at det i 2007 ble 

laget et undervisningsopplegg for Øre-Nese-Hals ment for publisering på nett20. Det har ikke 

vært mulig å finne noen begrunnelse for hvorfor dette ikke er tatt i bruk. Hudundersøkelse er 

delvis beskrevet i tekst. I medisinske atferdsfag er det laget et e-læringskurs for de første 3 

studieårende ved medisinstudiet ved UiO, men etter gammel læreplan. Det digitale 

undervisningsopplegget dekker deler av de nasjonale kompetansekravene. 

 

6.3.2 Praktiske ferdigheter 

Listen fra nasjonal gruppe praktiske prosedyrer21 inneholder 96 ulike prosedyrer som 

studentene skal kunne utføre selvstendig (Nivå 2) eller utført under veiledning (Nivå 1) og 34 

prosedyrer som studentene skal ha kjennskap til indikasjon for, og ha sett blitt utført. Av de 

96 prosedyrene som studenten skal ha utført eller kunne utføre selvstendig, mangler 58 e-

læringsressurs som forklarer dem (Liste 1). Av prosedyrene som har lenket til seg en ressurs, 

er det 8 av lenkene som peker på eksterne ressurser (Tabell 3). Disse lenkene peker på 

videoer laget for New England Journal of Medicine. Videoene her har relativt lav oppløsning. 
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7 Diskusjon 

7.1 Oppdaterte e-læringskurs 

For å svare på hva som avgjør om en e-læringsressurs framstår som oppdatert, kan man se på 

ressursen fra 2 perspektiver. Det ene er det medisinskfaglige perspektivet, om ressursen har 

fått med seg de nyeste endringene i faget, om den er omfattende nok til å gi en bedre innsikt i 

faget enn man kan få gjennom å lese en bok, eller like godt. Det teknologiske perspektivet tar 

utgangspunkt i om ressursen passer inn i det teknologiske miljøet som ressursen presenteres i.  

Det er i denne oppgaven tatt utgangspunkt i at ressursene på elæringhelse.no allerede er 

gjennomgått av lærere i faget og at den medisinskfaglige kvaliteten på ressursene er 

opprettholdt3. Det medisinskfaglige er også en del av vedlikeholdsarbeidet når det kommer til 

å holde e-læringsressursene oppdatert. 

 

7.1.1 Teknologi og formater 

Denne oppgaven tar på seg å diskutere de teknologiske problemene som oppstår etter over 20 

år2 med utvikling av e-læringsressurser. De siste 9 årene22 er det introdusert mobile enheter 

med små skjermer og internettilgang. Det har vært store endringer i overføringshastighet på 

internett, nevnt i innledningen, og nye forbedrede standarder og formater for framvisning av 

innhold, har erstattet de gamle. Internettsider som vil være oppdaterte, har gradvis gått over 

til nye standarder og støtten for de eldre, blir stadig mindre viktig for utviklerne av 

framvisningsverktøy. Et eksempel er VHS-kassetten som vant videoformatkrigen tidlig på 

80-tallet23, i år stopper den siste produsenten av avspillere produksjonen24. For å kunne se 

innholdet i ressursene, må brukeren enten ha en nettleser med nativ støtte for formatet som 

avspillingen krever, eller ha installert en plugin som gjør dette.  

 

En viktig forutsetning for å ha oppdaterte e-læringskurs blir derfor å sørge for at de som skal 

bruke dem har riktig avspillingsverktøy. Gjennom testing av ressursene på elæringhelse.no 

ble det funnet at kun 55% av ressursene fungerte sømløst på alle plattformer. En av de 

viktigste grunnene til at det ikke fungerte var behovet for Adobe Flash for avspilling. 

Teknologien ble forkastet av Apple allerede ved introduksjonen av iPhone25 og har ikke 

kommet inn i varmen siden8,22.  
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Ressursen som fungerte dårligst, med tanke på avpilling på de ulike plattformene, var 

KommNett, som kun fungerte tilfredsstillende på Internet Explorer. På Opera og Chrome ble 

undervisningsfilmene lastet ned og ble mulige å spille av i et annet program, mens på 

Android, iOS, Safari og Firefox skjedde det ingenting. Filmene hadde også svært lav 

oppløsning. Denne ressursen blir da det beste eksemplet på hva som skjer når man ikke 

oppdaterer innholdet med tanke på teknologisk utvikling. Videofilene framstår lite attraktive, 

siden det er vanskelig å skille detaljer i bildet, men dette blir bare tilgjengelig for de som 

klarer å spille av videoene likevel.  

 

7.1.2 Eksterne ressurser og lenkesamlinger 

Gjennomgangen av den store lenkesamlingen på Pediatric Portal viste at av 361 lenker pekte 

148 av dem på tomme sider, dette utgjør 41% av alle sidene (Tabell 5). Den ene av sidene 

hadde flyttet i 2014 og dette var ikke fanget opp, til tross for at det er tydelig merket både på 

elæringhelse.no og på forsiden til Pediatric Portal hvem som står ansvarlig for siden. Det går 

da an å stille spørsmål ved om sidene ikke brukes nok til at det fanges opp når lenkene 

utdateres, eller om kanskje folk slutter å bruke ressursen når vedlikeholdsetterslepet blir stort 

nok til at det merkes. En annen forklaring på hvorfor Pediatric Portal har så mange tomme 

lenker, kan også være mengden lenker. Med muligheten for å bruke kraftige søkemotorer 

som Google og Bing, samt muligheten for å søke ferdig vurdert informasjon på NEL, 

BestPractice og UpToDate, blir det å lese seg gjennom en så stor oversikt over mulige steder 

å hente informasjon et eksempel på ”Information Overload”26.  Til forsvar for 

lenkesamlingen bør det nevnes at alle ressursene har en beskrivelse ved seg som gjør det 

mulig å søke etter dem, der lenkene fører til tomme sider. 

 

Hensikten med å lenke til ressurser utenfor eget universitet, burde være at den aktuelle 

ressurser er av så høy kvalitet at den er vanskelig å reprodusere bedre selv. Hvis man vet man 

ville gjort det dårligere selv eller i beste fall like bra, kan man spare mye tid og penger på å 

peke på hva andre har gjort i stedet. Når man allerede har gode ressurser selv gir det lite 

mening å peke på hva andre gjør, hvis ikke poenget er å vise at man gjør det likt. Et eksempel 

fra prosedyreside på Pediatric Portal er at det lenkes til en film fra Queens University of 

Belfast som viser prosedyre for innleggelse av PVK. Denne videoen er av samme kvalitet 

som 2 egenproduserte videoer fra UiO, den ene på journalwiki, den andre i 
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akuttmedisinkurset. Riktignok er ikke våre egne videoer med engelsk lydspor som kanskje er 

et poeng for Modul 6, der undervisningen er på engelsk. 

 

7.2 Egne ressurser 

Det er flere gode eksterne ressurser som kan synes aktuelle for medisinstudiet ved UiO, det 

beste eksemplet er listen på Pediatric Portal med 361 eksterne lenker bare for pediatri, alle 

godkjent og anbefalt av lærer i faget. Man kan spørre seg hva så hensikten med å lage nye 

ressurser, når det meste finnes fra før. 

 

7.2.1 Språk 

I følge Norsk medisinstudentforening mottar per 19.9.2016 7015 personer, lån fra 

Lånekassen for medisinstudier i Norge og i utlandet27. Flesteparten av disse burde ha norsk 

som morsmål og kan ha nytte av norskspråklige ressurser. Hvis man ønsker å nå ut til et 

bredere publikum enn disse 7015 personene, bør man tenke på om man ønsker å oversette 

ressurser til engelsk. Evt. kan man skrive ressursene på engelsk til å begynne med. Tanken 

om at man lager ressurser for flere enn bare norsktalende brukere, gjør nytten av en e-ressurs 

enda tydeligere ettersom flere kan bruke ressursen. Problemet med å skulle lage ressurser for 

flere, i hvert fall hvis man skulle hoppe over den norske versjonen, er at man da konkurrerer i 

en liga med andre produsenter av e-læringsressurser på engelsk. Hvis det man lager ikke er 

bedre enn det som allerede finnes der ute, kan man også miste sine norske brukere på veien. 

Et eksempel på et forsøk på å nå ut til flere er filmen ”Epigenetics: Nature vs Nurture”28 som 

er laget ved UiO og publisert på YouTube i januar 2016. Denne filmen er sett 18 078 ganger 

per 27.09.16. I konkurranse med denne har TED-ed, en nonprofitorganisasjon kjent for TED-

talks29, i juni 2016 publisert videoen ”What is epigenetics?”30 som samme dag, 27.09.2016, 

hadde hatt 215 868 visninger. Selv om kvaliteten på videoene er sammenlignbare, når TED-

ed sin video ut til mer enn 10 ganger flere på en tredel av tiden.  

 

Konkurranse i denne ligaen krever svært gode e-læringsressurser om man skal bli lagt merke 

til. Om målet er å nettopp bli lagt merke til, og lage ressurser som blir brukt utenfor Norge, er 

man likevel nødt til å oversette det man lager til engelsk. Med likeverdige ressurser som det 

andre har laget på engelsk, har man med norskspråklige ressurser en liten fordel overfor 

norskspråklige studenter. 
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7.2.2 Lokale forhold 

Egne retningslinjer for medisinering og behandling i Norge, som gjør at eksterne ressurser 

viser andre prosedyrer enn de som gjelder her, kan også være motivasjon for å lage egne 

resusrser. Et godt eksempel på en slik  ressurs, riktignok ikke listet i elæringhelse.no, er 

arbeidsmedisin.net, som tar for seg arbeidsmedisin tilpasset norske forhold. Dersom man er 

ute etter ressurser som beskriver særnorske forhold, blir det meningsløst å søke etter ressurser 

fra utlandet. Det skal nevnes at arbeidsmedisin.net var et tilfeldig funn under arbeidet med 

oppgaven og eksempel på at man bør søke etter eksterne ressurser før man lager noe nytt og 

eget. 

 

7.2.3 Mulighet for å gjøre det bedre 

Med tilgang til hele verden via internett gir det lite mening å lage noe som er dårligere enn en 

gratis ressurs som man likevel har tilgang til. Målet om å lage bedre og mer oppdaterte 

ressurser, bør være motivasjon for å lage eget. For trente kliniske øyne kan det sikkert være 

lett å se hva som, i eksisterende ressurser, avviker fra egne metoder, og en egen ressurs man 

selv utvikler kan rette på dette. Ved å lage egne ressurser, kan man få mulighet til å legge 

vekt på de viktigste delene av pensum, og sette sammen e-ressurser man har laget selv, til 

komplette kurs. Man slipper også problemet med at ressursene forsvinner bak innlogging og 

betalingstjenester eller bytter adresse.  

 

7.2.4 Komplette kurs 

De mest omfattende og ferdigstilte e-læringinskursene som er laget på medisinsk fakultet ved 

UiO; Nyresykdommer, Øyesykdommer, Bevegelsesapparatet, Anatomikursene, Histologi og 

Patologi på nett – med Webmicroscope, og Radiologisk bildedatabase, tar, slik jeg tolker 

dem, på seg oppgaven med å formidle alle sider av faget som man kan få innsikt i også 

utenfor klinikken. I tillegg viser kursene flere undersøkelsesmetoder slik at man kan stille 

forberedt til klinisk undervisning. For de fleste av disse kursene virker det som om utviklerne 

også har satt seg som mål å ikke overvelde brukerne med for mye informasjon. Det at disse 

sidene eksisterer viser at det, med iherdig innsats, er mulig å samle mange av de viktigste 

delene av fagene og også gi støtte til undervisning i den kliniske delen i et e-læringskurs. 

Dette er en strategi i sterk kontrast til strategien bak lenkesamlingen i Pediatric Portal, som 

synes å ha hatt som mål å samle alle gode og relevante ressurser på ett sted. Med gode 

vedlikeholdsrutiner , som sørger for at ressursene ikke sakker akterut med tanke på støtte for 
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utdaterte teknologier som f.eks. Flash, vil ressurser som hostes på samme server ikke møte 

problemene som oppstår med adresseendring. 

 

7.3 Praktiske ferdigheter og e-læringsressurser 

I presentasjonen av det ferdige arbeidet med å sammenstille en liste med krav til praktiske 

ferdigheter hos medisinstudenter som skulle gjelde for alle de 4 medisinske fakultetene i 

landet, kom det fram at de hadde forstått at oppdraget deres ikke omfattet å lage en detaljert 

beskrivelse av de ferdighetene de listet, konkret e-læringsressurser. Ettersom gruppen bare 

inneholdt 1 vitenskapelig ansatt og 1 student fra hvert fakultet tolket de at dette uansett ville 

blitt et for stort arbeid. Gruppen oppsummerte at de ville la det være opp til hvert fakultet å gi 

detaljerte beskrivelser av hver prosedyre.21  

 

Med utgangspunkt i at listen som er vedtatt av 4 prodekaner21 og allerede ligger ute på UiO 

sine sider 10er det kanskje å forvente at beskrivelse av disse også publiseres. En klargjøring 

av prosedyren vil ikke bare gjøre at kandidater kan stille bedre forberedt for utførelse, men 

også sikre pasientenes trygghet i framtiden, noe som må sees å være det viktigste målet. 

Kandidater som er oppe til eksamen i kliniske ferdigheter bør stille forberedt og være kjent 

ferdigheten de skal vise. I de tilfeller der kandidaten bør strykes kan en publisert liste, og 

henvisning til denne, også lette på arbeidet med å begrunne en strykkarakter.  

En mulig og ønsket vei å gå, er å gi disse beskrivelsene som ledd i e-læringskurs. Hvis 

prosedyrebeskrivelsen også inneholder video med framgangsmåte, og forklaring på ulike 

finesser ved prosedyren, vil man kunne sikre gode undervisningsressurser. Dette kommer i 

tillegg til at man tydeliggjør forventningen som fakultetet har til hvordan de ulike 

prosedyrene er forventet å gjennomføres.  

 

Gjennomgangen av de ressursene som allerede ligger ute viste at det foreløpig ikke eksisterer 

e-læringsressurs for 58 av 96 identifiserte praktiske ferdigheter (Liste 1), og UiO har heller 

ikke beskrevet de fleste av disse på nettet. Hvilke av ferdighetene som blir undervist i 

praktiske kurs med kliniske lærere er ikke en del av denne oppgaven, men det forutsettes at 

studenter som deltar i undervisningen vil få mulighet til å utføre prosedyrene under 

veiledning. Studentene er heldigvis, med siden om praktiske ferdigheter,10 gjort i stand til å 

vite hva som er læringsmål, men må søke etter egne kilder til å lære teorien og forberede seg 

til kurs i praktiske prosedyrer. Det finnes sikkert fordeler med dette også, f.eks. at en 
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prosedyre kan lykkes bedre med en annen framgangsmåte utført på forskjellige typer 

pasienter. Det er riktignok ikke noe i veien for å vise, eller nevne, forskjellige gode 

framgangsmåter i en selvlaget ressurs. Et eksempel kan være øreskylling i øre-nese-halsfaget 

som kan gjennomføres med sprøyte, øreskylleballong eller spesialverktøy. Ulike lærere vil 

trolig ha sine preferanser, men hvis resultatet er tilfredsstillende og gjennomføringen ikke er 

til ulempe for pasienten, burde ikke den ene metoden være mer riktig enn den andre.  

Også for temaet praktiske prosedyrer er det viktig å ha med vedlikehold og fornying i 

ressursene som skal lages. Gjennomgangen av ressursene viste blant annet 2 egenlagede 

filmer, og lenke til en ekstern, om innsetting av perifer venekanyle. Framveksten av nå 

stikksikre PVKer som er innført sykehusene allerede gjør at eksisterende filmer har mangler 

med tanke på å beskrive denne delen av utstyret. 

 

Et argument mot å skulle publisere alle prosedyrer og video av dem på nett, kunne være at 

studenter som har tilgang til å lære alt fra datamaskinen eller nettbrettet hjemme, ikke vil 

møte på undervisning. Dette problemet kan enkelt bøtes på med å sørge for at studentene får 

en utkrysningsliste der de må ha faglærers signatur på at de har fått forevist prosedyren og 

evt. utført den selv. Da blir e-ressursen ikke overflødig, men det den er ment å være - et 

tillegg til undervisningen som studentene kan bruke for forberedelse og repetisjon. 

 

7.4 Kliniske undersøkelser og e-læring 

På samme måte som det ble nedsatt en arbeidsgruppe for praktiske prosedyrer, ble det også 

nedsatt en arbeidsgruppe for kliniske undersøkelser. I motsetning til mandatet for praktiske 

ferdigheter, skulle denne gruppen lage detaljerte beskrivelser av undersøkelsene. Etter å ha 

kommet fram til 120 forskjellige undersøkelser, ble det fort klart at arbeidet med å lage 

detaljerte beskrivelser for alle, ble for stort for gruppen som var satt sammen på samme måte 

som gruppen for praktiske prosedyrer. 1 student og 1 vitenskapelig ansatt fra de ulike 

medisinske fakultetene i Norge. Rapporten ble derfor skrevet i samme format som rapporten 

for praktiske ferdigheter, dog uten merke for undersøkelser relevante for allmennmedisin.  

Siden mandatet til arbeidsgruppen inneholdt ønsket om detaljert beskrivelse av undersøkelse 

og behov for e-læring, er det liten tvil om at det er behov for en oversikt over hva som 

allerede eksisterer av e-læringsressurser. Dette er listet i Tabell 4.  

Gjennomgangen av listen med kliniske undersøkelser og e-læringsressursene viste at av 120 

forskjellige undersøkelser, var det 43 som ikke hadde beskrivelse eller video på 
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elæringhelse.no. Flere av undersøkelsene, særlig i nevrologifaget, mangler en tekstlig 

beskrivelse, men omfattes av filmen ”Nevrologisk undersøkelse” som ligger på forsiden til 

journalwiki. Denne filmen er på 32 minutter og mangler indeksering. Det er trolig et ønske 

om å få beskrevet undersøkelsene, med nødvendige momenter og henvise til filmen med 

angivelse av når i filmen de forskjellige undersøkelser vises, evt. klippe ut utdrag for å vise 

som egne filmer slik det er gjort i øyefaget på ressursen øyesykdommer.  

 

7.5 Identifisere gode e-ressurser – og hva som ødelegger 

Fellestrekk som kan nevnes når man skal nevne gode ressurser omfatter flere modaliteter. Det 

mest komplette e-læringskurset på elæringhelse.no er øyesykdomskurset. Kurset inneholder 

lærebok i øyesykdommer, kalt øyeportalen. Det inneholder instruksjonsvideoer med 

undersøkelser og prosedyrer, ellers er det stort sett bare propedeutikk og pediatri som har 

slike. Enkel simulator som ikke er avhengig av flash, slik at det fungerer på mobile enheter, 

er de alene om. Det er bildedatabase som inneholder bilder av ulike øyesegmenter normale 

bilder og patologi, men med en defekt søkemotor. Søkemotoren har utseende som 

søkemotoren i Radiologisk bildedatabase. Lenke til undersøkelsesveileder i journalwiki som 

ellers bare finnes for nevrologi, øreundersøkelse i øre-nese-hals og propedeutikk. Det er 

ordforklaringsliste og en velfungerende quiz. Noen små irritasjonsmoment som å ikke kunne 

komme seg via lenke i læreboka, og tilbake til hovedkurset er enkle å rette opp i. At lenken til 

”Øyeportalen” på elæringhelse.no peker på kurset ”Øyesykdommer” er også en pussighet 

som bør rettes opp i. Søkemotoren i bildesamlingen framstår som defekt selv om bildene er 

tilgjengelige hvis man ikke angir søkekriterier. Kurset virker i det store og det hele komplett, 

med mulighet for enkel utvidelse for eksempel med flere virituelle pasientkasus.  

 

Øyesykdommer viser mulighetene som ligger i e-læring hvis man tar seg tiden det tar å lage.  

Andre fag som har satt av ressurser til å lage omfattende e-læringskurs som det er blitt noe av 

til nå omfatter nyremedisin, radiologi, anatomi, patologi, atferdsfag, urolog, infeksjon og 

hematologi. Noen av fagene har laget fullverdige kurs innenfor enkelte modaliteter, f.eks. 

radiologi og patologi har gjort ferdige kurs med bilder. Fysikalsk medisin har komplett kurs 

med tekst, bilder og video, men mangler noe brukermedvirking f.eks. i form av en quiz. 

Kurset deres om bevegelsesapparatet, som de har laget med anatomene, inneholder også 

lavoppløste bilder. Dette er også noe som var viktig for å kunne sende video over nettet 

tidligere, men gjør at de framstår litt eldet i dag. KommNett – kurset i atferdsfag viser dette 
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til fulle, med aller dårligst oppløsning på sine videoer og manglende støtte for avspilling i 

nettleser på 6 av 7 plattformer (Tabell 1) 

 

Det siste som blir nevnt i dette kapitlet går på hvordan film ser ut i dag, om det er noe som 

ikke lengre passer med klinisk hverdag. Et eksempel blir da PVK innleggelsesvideoen der 

selve PVKen er utdatert med tanke på at den mangler dagens beskyttelseshette. Et annet 

eksempel er den endringen som er kommet med tanke på smykker og klokker på sykehus. En 

video i dårlig oppløsning, i noe underlige omgivelser, der kliniker går med armbåndsur, kan 

virke litt utdatert, selv om undersøkelsene som vises i filmen gjøres på akkurat samme måte i 

dag.  

 

7.6 E-læringsressurser som informasjonskilde og bruken 

av dette blant medisinstudenter 

Trykte bøker kan levere informasjon i form av bilder og tekst. Datamaskiner kan det samme, 

og i tillegg være tilkoblet internett, spille av lyd, vise video og animasjoner. En bok 

inneholder mye informasjon når du sitter med den, man kan ha dem i sekken og i skapet. 

Bøkene man ikke har, finnes i bokhandel og på biblioteket. Utenom deres åpningstider kan 

man ikke skaffe bøkene som man ikke har, med mindre de ligger på internett. Da kan man nå 

dem med en datamaskin eller en mobil enhet. 

 

Fleksibiliteten som gis ved at alt er tilgjengelig til enhver tid uansett hvor man er, hvis man 

bare har dekning på mobilen, gjør ressurser tilgjengelig på nett spesielt attraktive for 

studenter.  

 

Egle et al publiserte i 2015 en artikkel med tittel ”The Internet School of Medicine” der de 

undersøkte bruken av internettressurser hos medisinstudenter.31 Blant 73 respondenter fant de 

at de fleste fortsatt brukte bøker under lange lesesesjoner, men at de støttet seg på 

elektroniske ressurser for raske oppslag, støtte i kliniske situasjoner og medikamentoppslag. 

Dette passer med erfaringer fra kliniske situasjoner der studenter drar opp telefonen for raske 

oppslag, i stedet for å avbryte klinisk undervisning med spørsmål.  

 

Ved utvikling og vedlikehold av elektroniske ressurser i framtiden, bør derfor kompatibilitet 

med mobile enheter prioriteres. Det at ressursene stort sett brukes når man har behov for 
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raske oppslag og beslutningsstøtte i kliniske situasjoner gjør at ressurser uten støtte for 

mobile enheter mister sine hovedbrukere. 

 

7.7 Mobile enheter og pasientmøtet 

Bruk av mobile enheter i møte med pasienter kan sende ut tvetydige signaler. Smarttelefoner 

er både kamera, lydopptagere, internettplattformer og verktøy for støtte i kliniske situasjoner. 

Bruken av kamera for å ta bilder til hjelp for å huske fra kliniske settinger er eksempel på 

problematisk bruk da pasientopplysninger ikke skal komme på avveie. Et raskt søk for å finne 

ut dosering av medikament, eller informasjon om hva et medikament er for noe, burde være 

uproblematisk. Bruk av smarttelefonen til å sjekke nyheter under pasientmøtet bør ikke 

forekomme med mindre det er en naturlig del av samtalen der nyhetsbildet er en del av 

smalltalken. Problemet med bruk av mobile enheter med pasienter tilstede er hvis det skaper 

utrygghet. En god regel kan være at man forteller pasienten om hvorfor man bruker 

mobiltelefonen, f.eks at man slår opp doseringen av et medikament, eller leter etter 

interaksjoner. Hvis bruk av mobile enheter skaper utrygghet for pasienten, eller forstyrrer 

undervisning, må det kunne sies å være gal bruk . 
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8 Konklusjon 
De fleste studenter som bruker internettbaserte e-læringsressurser gjør dette i korte pauser og 

når de trenger beslutningsstøtte i kliniske situasjoner. E-læringsressurser bør derfor være 

tilpasset mobile enheter, ellers vil de ikke være tilpasset sin viktigste brukergruppe. Bruk av 

utdaterte teknologier som Flash, som ikke har støtte på mobile enheter, bør derfor ikke være 

en del av utviklingen av nye e-læringsverktøy. 

 

Lenkesamlinger har fordelen at de kan vise det beste av e-læringsverktøy som finnes på 

nettet. Utfordringen er å sørge for at lenkene ikke peker til tomme sider, og at man ikke lister 

opp alt man finner, men velger seg ut noen få favoritter. Med mange lenker blir vedlikeholdet 

av adressene unødvendig stort, og nytten av å ha lenke til flere ressurser som forteller det 

samme er begrenset. 

 

Gjennomgang av læringsmålene i praktiske ferdigheter viste at 58 av 96 ferdigheter manglet 

e-læringsressurs som forklarte hvordan de skulle gjennomføres. Ferdighetene som mangler 

ressurs er listet i Liste 2 i vedlegget. Utkastet til læringsmål i kliniske undersøkelser, og 

gjennomgangen av disse viste at 43 av 120 manglet e-læringsressurs, disse er listet i Liste 2 i 

vedlegget. 

 

Det er mulig å lage gode e-læringsressurser som både tar for seg teoretiske og praktiske sider 

ved faget. Studenter og lærere har bevist dette med utviklingen av ressursene i øyefaget 

presentert på ressurssiden ”Øyesykdommer”. Det krever iherdig innsats å lage en slik ressurs, 

men det er mulig å komme i mål. 

 

Oversetting av ressurser til engelsk bør forbeholdes de ressursene som er bedre, eller minst 

like gode som eksisterende engelske ressurser som ligger åpent på nettet. Hvilken rekkefølge 

man skal gjøre ting i blir ikke diskutert i denne oppgaven, men gode ressurser på norsk har i 

alle fall en potensiell norsk brukergruppe. En god engelsk ressurs vil måtte konkurrere med 

andre gode, og kanskje også bedre, engelske ressurser. Det er kanskje rom for å diskutere om 

man skal planlegge for at alle framtidige ressurser skal lages for å konkurrere om brukere 

over hele verden.  
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Uten vedlikehold av internettressurser blir innholdet fort utdatert teknologisk. For å holde 

ressursene oppdatert er det viktig å ta i bruk de nyeste teknologiene for framvisning av 

innhold. Informasjonsteknologien utdateres mye raskere enn den medisinske kunnskapen 

som skal formidles av den. 
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Vedlegg / Appendiks 

8.1 Tabeller 
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8.1.1 Tabell 1 Kompatibilitet på ulike plattformer 

Ressurs Antall plattformer 
uten støtte for 
innholdet 

Akuttmedisin 2 

Arbeidsmedisin Ingen 

Basal immunologi Ingen 

Bevegelsesapparatet 2 

Biomedical research ethics 2 

EKG 2 

EKG-kompendie Ingen 

Hematologi Ingen 

Histologi og patologi på nett 2 

Hjertemekanikk 2 

Hjertemekanikk Webbers 2 

Infeksjonsmedisin 1 

Jounalwiki Ingen 

Klinisk biokjemi ved nyresykdommer Ingen 

Kognitive utfall hos slagpasienter Ingen 

KommNett 6 

Ledelse i helsetjenesten 2 

Nevrofysiologi 5 

Nyresykdommer 7 

Nyrefysiologi 2 

Pediatric Portal Ingen 

Prosedyrer i hudfaget Ingen 

Psykiatri intervju Ingen 

Psykiatri selvmordsrisik Ingen 

Radiologisk bildedatabase Ingen 

SPSS Ingen 

Suturering Ingen 

Systematisk kartlegging og helsehjelp ved sammensatte 
behov 

2 

Thyroidea 5 

Urologi Ingen 

Webmicroscope Ingen 

Øyeportalen Ingen 

Øyesykdommer Ingen 
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8.1.2 Tabell 2 Prosedyrer vist i kurs -  lokale og eksterne 

Kurs som eksisterer Ressurs som viser dem 

APGAR scoring (ekstern) Pediatric Portal Newborn 

Bag-maske ventilasjon Pediatric portal 
Basal ekkokardiografi (orienterende undersøkelse) eColab SonoSim 

Basal HLR hos barn og nyfødte Pediatric Portal 
Basal HLR hos voksne Læringsportalen 

Cytologisk og mikrobiologisk prøvetaking  Journalwiki 

Etablere frie luftveier Læringsportalen 
Innleggelse av nasogastrisk sonde (ekstern) Pediatric Portal Prosedyrer 

Insisjon og drenasje av abscesser (ekstern) Pediatric Portal Prosedyrer 
Intraossøs infusjon Pediatric Portal 

Intravenøs infusjon Journalwiki 

Kirurgisk håndvask og påkledning Læringsportalen 

Manuell blodtrykksmåling på armen  Jounalwiki 

Mikrobiologisk prøvetaking og mikroskopi for seksuelt overførbar 
infeksjon 

Journalwiki 

Munn-til-maske ventilasjon Læringsportalen 

Perifert venekanyle Journalwiki, Akuttmedisin 
Perifert venekanyle Journalwiki. Akuttmedisin 

Prøvetaking og mikroskopering av hud, hår, negler og fluor ved 
mistanke om sopp 

Prosedyrer i hudfaget 

Revisjon og sutur av mindre sår (ekstern) Pediatric Portal Prosedyrer 

Spinalpunksjon og makroskopisk vurdering av spinalvæske Journalwiki 
Stanse og eksisjonsbiopsi av overflatiske tumorer, samt håndtering 
av biopsi 

Hud-Prosedyrer i i hudfaget 

Stanse og eksisjonsbiopsi av overflatiske tumorer, samt håndtering 
av biopsi 

Prosedyrer i hudfaget 

Suprapubisk blærepunksjon (ekstern) Pediatric Portal Prosedyrer 
Taking og håndtering av mikrobiologiske prøver Delvis dekket av prosedyrer i 

hudfaget 

Taking og tolkning av EKG EKG-kurskompendie. EKG 
ressurs 

Taking og tolkning av enkle spirometriske undersøkelser Eksiterer ikke 
Takning og tolking av arteriell blodprøve Journalwiki, ekstern 

Tonometri  Øyesykdommer 
Transurethral blærekateterisering (ekstern) Pediatric Portal Prosedyrer 

Ultralyd abdomen (orienterende undersøkelse) eColab SonoSim 
Undersøke på blod i avføring Journalwiki 

Vekstkurve føring og tolkning Pediatric portal 

Venøs blodprøve journalwiki 
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8.1.3 Tabell 3 Prosedyrer i eksterne ressurser som blir lenket til 

Prosedyre Lenket fra ressurs 

APGAR scoring Pediatric Portal Newborn 

Innleggelse av nasogastrisk sonde Pediatric Portal Prosedures 

Innlegging av thoraxdren Pediatric Portal Prosedures 

Insisjon og drenasje av abscesser  Pediatric Portal Prosedures 

Revisjon og sutur av mindre sår Pediatric Portal Prosedures 

Suprapubisk blærepunksjon Pediatric Portal Prosedures 

Takning og tolking av arteriell blodprøve journalwiki 

Transurethral blærekateterisering  Pediatric Portal Prosedures 
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8.1.4 Tabell 4 Kliniske undersøkelser med ressurs 

Undersøkelse Beskrevet i ressurs 

Kommunikasjon   

Klargjøre pasientens, eventuelt 
pårørendes, forventing og formål 

KommNet Tekst Video 

Ta opp detaljert, systematisk, på somatiske 
og psykologiske aspekter rundt sykdom og 
plager, pasientens situasjon, pasientens 
forståelse, sosial og kulturell bakgrunn    

KommNett Tekst Video 

Ta opp målrettet, hypotese-drevet historie KommNett Tekst Video 

Notere og reagere på ikke-verbale signaler  Komm-net Tekst Video 

Innhente psykiatrisk sykehistorie  e-læringskurs 
psykiatri 

Videosamling 

Propedeutikk   

Generell status (bevegelighet, habitus, 
ernæringsstatus, humør, mental status) 

Journalwiki.  Tekst 

Vurdering av pasienter med akutte lidelser 
og etter traume 

Akuttmedisinkurs Tekst og video 

Eksaminering av perifer og sentral puls  Journalwiki Tekst og video 

Eksaminering av lymfeknuteområder Journalwiki Tekst og video 

Hud   

Beskrivelse av hudforandringer Journalwiki Tekst 

Beskrivelse av negler, hår, synlige 
slimhinner 

Journalwiki Tekst 

Øye   

Beskrivelse av øyets omgivelser Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst og video 

Beskrivelse av conjunctiva (injeksjon, 
anemi), sclera og cornea 

Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst og video 

Bedømmelse av cornea sensibilitet Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst og video 

Beskrivelse av pupiller inkludert lysreaksjon 
og nærinnstilling  

Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst og video 

Beskrivelse av iris Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst og video 

Gjenkjennelse og test på nystagmus, leie og 
bevegelse av øyne 

Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst og video 

Beskrivelse av linse og fremre kammer Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst og video 

Fundoskopi/oftalmoskopi, beskrivelse av 
papille og kar 

Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst og video 

Vurdere intraokulært trykk ved palpasjon Journalwiki, 
Øyeportalen 

Tekst 

Bedømmelse av synsfelt (Donders prøve) Journalwiki, Tekst og video 
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Øyeportalen 

Bedømmelse av fargesyn Journalwiki, 
Øyeportalen  

Tekst 

Øre-nese-hals   

Inspeksjon og bedømmelse av aurikler Journalwiki Tekst og bilde 

Bedømme øregang og trommehinne med 
otoskopi 

Journalwiki Tekst 

Test for tubefunksjon Journalwiki Tekst 

Hørselsundersøkelse med fingergnissing, 
hvisking, vanlig stemme og stemmegaffel 

Journalwiki Tekst, video 

Inspeksjon av lepper, cavum oris, tenner, 
tunge, tonsiller og spyttkjertelganger 

Finnes, ikke på nett Video 

Palpasjon av munn, kinn, tonsiller og 
tungebasis 

Finnes, ikke på nett Video 

Inspeksjon og palpasjon av spyttkjertler  Finnes, ikke på nett Video 

Inspeksjon, palpasjon og auskultasjon av 
strukturer på hals, thyroidea, arteria carotis 
og lymfeknuter 

Journalwiki Tekst og video 

Thorax/hjerte/abdomen   

Inspeksjon av form og bevegelighet av 
thorax, testing for ømhet ved kompresjon, 
samt inspeksjon av hudens farge, 
sirkulasjon og temperatur  

Journalwiki Tekst og video 

Vurdering av thorax bevegelse under 
respirasjon ved inspeksjon, palpasjon og 
måling av omkrets (thorax ekskursjon) 

Journalwiki Tekst og video 

Palpasjon av ictus cordis Journalwiki Tekst og video 

Perkusjon av lunger og lungegrenser Journalwiki Tekst og video 

Auskultasjon av lunger Journalwiki Tekst og video 

Auskultasjon av hjerte Journalwiki Tekst og video 

Inspeksjon av abdomen Journalwiki Tekst og video 

Auskultasjon av abdomen (tarmlyder, 
karlyder) 

Journalwiki Tekst og video 

Perkusjon av abdomen (lever, blære) Journalwiki Tekst og video 

Palpasjon av abdomen (bukvegg, kolon, 
lever, milt, aorta, oppfylninger) 

Journalwiki Tekst og video 

Undersøke abdominal ømhet direkte og 
indirekte, slippømhet  

Journalwiki Tekst og video 

Undersøke på ascites  Journalwiki Tekst og video 

Undersøke bankeømhet over nyrer  Journalwiki Tekst og video 

Teste for lyskebrokk ved inspeksjon og 
palpasjon (inkludert øke buktrykk) 

Journalwiki Tekst og video 

Extern inspeksjon og palpasjon av perianal 
området 

Journalwiki Tekst og video 

Inspisere ekspektorat, urin og avføring Journalwiki Tekst og video 
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(inkludert påvisning av okkult blod) 

Rektal explorasjon av menn (anus, rectum, 
prostata, sacrum) 

Journalwiki Tekst og video 

Bevegelsesapparat   

Palpasjon av hode og nakke, testing for 
bevegelse, ømhet og stivhet i nakke 

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Palpasjon, perkusjon og axial kompresjon 
for test av ømhet 

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Undersøkelse av skjelett, ledd og muskler i 
skulder  

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Undersøkelse av columna inkludert akser, 
mobilitet liggende og stående 

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Eksaminering av iliosakral ledd og bekken 
(bevegelse, ømhet, atrofi) 

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Vurdere form, funksjon, motilitet og ømhet 
av overekstremiteter (albue, håndledd, 
fingre)  

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Vurdere form, funksjon, motilitet og ømhet 
av underekstremiteter (hofte, kne, ankler) 

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Bedømme akseforhold i 
underekstremiteter (genu valgum og 
varum)  

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Bedømme føtter stående (pes planus og 
valgus) 

Bevegelsesapparatet Tekst og video 

Bedømme kapillær puls og fylning, og 
arteriell insuffisiens 

Journalwiki Tekst og video 

Nerve/sansesystemet   

Undersøke senereflekser (triceps, biceps, 
patelllar, achilles) og plantar refleks 
(Babinski) 

Journalwiki Tekst og video 

Undersøke funksjon av hjernenerver  Journalwiki Tekst og video 

Undersøke passiv muskel strekning, masse, 
tonus, styrke og ufrivillige bevegelser  

Journalwiki Tekst og video 

Utløse komplekse reflekser (abdominal, 
anal, masseter, ”Snout”, gripe)  

Journalwiki Video 

Inspeksjon av gange (normal, på hæl/tå, 
hinke) 

Journalwiki Tekst og video 

Testing av koordinasjon (finger-nese, hæl-
skinnlegg, hæl-tå, tempo, diadochokinesi)  

Journalwiki Tekst og video 

Rombergs prøve Journalwiki Tekst og video 

Gjenopprette balanse etter dytt Journalwiki Video 

Bedømme smertesans og berøringssans Journalwiki Tekst og video 

Bedømme sanser for temperatur, vibrasjon 
og posisjon 

Journalwiki Tekst og video 

Teste for cervikale og lumbare 
rotsymptomer (inkludert Lasegue og 

Bevegelsesapparatet Tekst og video 
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Spurling) 

Bedømme bevissthetsnivå med Glascow 
koma skala 

Journalwiki Tekst 

Kvinnelige genitalia   

Inspeksjon og palpasjon av externe 
genitalia hos kvinner (vulva, perineum)  

Journalwiki Tekst og video 

Spekulum undersøkelse av vagina og cervix   Journalwiki Tekst og video 

Bimanuell palpasjon av vagina, cervix, 
uterus, ovarier, Fossa Douglasi 

Journalwiki Tekst og video 

Rektal eksplorasjon hos kvinner: anus, 
rectum og uterus 

Journalwiki Tekst og video 

 

8.1.5 Tabell 5 Pediatric portal 

Fag/ressurside Antall 
lenker 

Antall 
tomme 
lenker 

% 

Gastroenterologi 10 3 30 % 

Immunologi og allergologi 6 2 33 % 

Nevrologi 10 7 70 % 

Ortopedi 7 3 43 % 

Forebyggende medisin 21 15 71 % 

Lunge 6 3 50 % 

Oppslagsverk, bøker og 
lenkesamlinger 

32 7 22 % 

Cardiologi 20 10 50 % 

Genetiske sykdommer 27 10 37 % 

Infeksjon 28 8 29 % 

Allmennmedisin 45 18 40 % 

Farmakologi 16 7 44 % 

Prosedyrer 23 2 9 % 

Neonatalogi 31 15 48 % 

Vanlige funn 2 1 50 % 

Hematologi og onkologi 21 19 90 % 

Endokrinologi 4 1 25 % 

Akuttmedisin 11 3 27 % 

Undersøkelse 9 6 67 % 

Hud 30 7 23 % 

Urinveier 2 1 50 % 

    

Sum 361 148 41 % 

 

  



 40 

8.2 Lister 
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8.2.1 Liste 1 Prosedyrer uten e-ressurs alfabetisk 

Administrere medikamenter bruk av 
spray/kolbe/forstøver 

Innlegging og fjerning av spiral 

Anoskopi Innsetting av svelgtube 

Aseptisk teknikk og håndtering av 
skarpe/kontaminerte materialer 

Intramuskulær injeksjon 

Assistere ved normal fødsel Intravenøs injeksjon 

Avansert HLR  hos barn Kapillær blodprøve 

Avansert HLR hos voksne Kneleddspunksjon 

Bakre nesetamponade   Kompresjonsbandasje ved venøs 
insuffisiens  

Basal førstehjelp ved sårskader, blødninger og 
hypotermi 

Kryobehandling av vorter og keratoser 

Basal sårbehandling (valg av bandasje etc.) Lokalanestesi (infiltrasjons-og 
ledningsanestesi hånd/fot) 

Behandle inngrodd negl  Lokalbehandling av leggsår 

BIPAP Nakkekrage 

Bruk av kommersielle hurtigtester for påvisning 
av mikrober og antistoffer 

Nødtrakeotomi/kirurgisk luftvei 
(Cricotyrotomi) 

 

Bruk av supraglottisk intubasjon/luftveisutstyr  
(larynxmaske) 

Nåleavlasting av trykkpneumothorax 

Bruke sug til å rense munn/nese/svelg  Registrere fosterlyd 

CPAP Reponering av dislokert 
ekstremitetsbrudd (radius) 

Currettage (skrapeskje) av seborroiske vorter Støttebandasjere og tape ledd 

Endotrakeal intubasjon Subkutan injeksjon 

Etsning av neseblødning Sug av nese 

Fjerne fremmedlegeme fra nese Svangerskapskontroll (bedømme 
livmorstørrelse og fosterleie) 

 

Fjerne fremmedlegeme fra øre Systolisk blodtrykksmåling på ankelen vha. 
Doppler 

Fjerne tampong/fremmedlegemer fra 
vaginalkanalen 

Taking og håndtering av venøs blodprøve 
til blodkultur 

Fjerning av fremmedlegeme fra cornea Taking og tolkning av 24 timers 
blodtrykksmåling 

Fjerning av fremmedlegeme fra øvre luftveier Taking og tolkning av O2-metning, samt 
dosere oksygen 

Fluorescein-farging Teste i kapillærprøve glukose, Hb 

Fremre nesetamponade   Teste urin med stiks 

Fremstille og tolke perifert blodutstryk Traumesideleie 

Fremstille og vurdere grampreparat Urinmikroskopi 

Gipsing av udislokert ekstremitetsbrudd  Øreskylling  

Immobilisering av skadet pasient Øyeskylling  
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8.2.2 Liste 2 Kliniske undersøkelser uten e-ressurs 

Innhente opplysninger fra komparent Måling av antropometriske data (høyde, 
vekt, BMI, hode, midje, hofteomkrets) 

Kommunisere med og innhente opplysninger 
fra alvorlig syke og døende pasienter 

Vurdering av hud og slimhinner (anemi, 
cyanose, ikterus, ødem, hydreringsgrad) 

Ta opp anamnese hos pasienter med 
kommunikasjonsproblemer (manglende språk, 
taleevne eller hørsel)  

Vurdering av funksjonsnivå 

Tegne et familietre, bedømme hereditet  Vurdere indikasjon og kontraindikasjon for 
kirurgi 

Ta opp historie om reise-relaterte medisinske 
problemer 

Vurdering av oppmerksomhet, persepsjon, 
affekt og psykomotorisk oppførsel 

Ta opp anamnese om forhold ved yrke og 
arbeidsplass 

Evaluere samtykkeevne hos kognitivt 
svekkete personer 

Identifisere helsefarlig livsførsel og risikoatferd Rettsmedisinsk vurdering av personer 
mistenkt for ruspåvirkning  

Ta opp anamnese på psykoaktive 
medikamenter og rus 

Estimering av dødstidspunkt (livor, rigor 
mortis, temperatur) 

Utdype et klinisk problem og lete etter løsning i 
litteratur 

Testing av dermografisme 

Informere pasient og familie, kolleger og andre 
profesjonelle, samt sjekke deres forståelse 

Hud inspeksjon med forstørrelsesglass 

Samhandle med andre yrkesgrupper   Inspeksjon og palpasjon av nese og ansikt  

Håndtere telefon fra pasient og pårørende Bedømmelse av obstruksjon av nesegang 
ved fremre rhinoskopi 

Formidle dårlige nyheter til pasient og familie Bedømmelse av stemme og tale inkludert 
afasi 

Gi nødvendig informasjon til å innhente 
informert samtykke 

Ekstern inspeksjon og palpasjon av larynx 

Dokumentere funn i pasientens journal Palpasjon av taktil fremitus 

Skrive overflytningsnotat og epikrise  Inspeksjon og palpasjon av mammae og 
regionale lymfeknuter 

Gi råd om livsstil (fysisk aktivitet, ernæring, 
forurensing, tobakk, alkohol og annen rus) 

Bedømme varikøse vener på 
underekstremiteter 

Fastsette mål for behandling av smerte, 
palliasjon og omsorg ved livets slutt 

Bedømme diskrimineringssans 
(stereognosis) 

Fylle ut resepter, rekvisisjoner og  formularer Teste for meningeal irritasjon 
(nakkestivhet) 

Kjenne til lovverk, formular og praktisk prinsipp 
for tvangsinnleggelse 

Bedømme orientering for tid og sted  

Innhente opplysninger og kliniske mål for 
scoringsverktøy 

Bedømme kognitivt nivå med Mini Mental 
Status 

Vitale funksjoner (temperatur, respirasjonsmønster- og rate, puls, blodtrykk) 

 


