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Förord
Nordisk medicinsk utbildning i informationssamhället – är det en nätgemenskap kring lärande (on-line learning community)?
Så löd frågan på ett tvådagarsseminarium i Stockholm den 11–12 april
2002 med ca 70 deltagare.
Arrangörer var Rådet för högskoleutbildning i samarbete med Karolinska Institutet och Knowmobile-projektet vid Oslo universitet. Seminariet
möjliggjordes av finansiering från Nordunet2, som är ett forskningsprogram som sedan tre år satsar på utveckling inom områdena telemedicin,
digitala bibliotek, distansutbildning och livslångt lärande. Nordunet har
stöd av Nordiska ministerrådet.
Det här är bakgrunden till seminariet:
I februari 1998 anordnade Rådet för högskoleutbildnings grupp Medcal ett seminarium för dekanerna vid de medicinska fakulteterna i Sverige
om IT-användning i läkarutbildningen. Resultatet blev bland annat att
var och en av de medicinska fakulteterna skrev en policy för IT-användning.
Sedan 1998 har många innovativa steg tagits inom IT och även pedagogiken. Det här seminariet var en uppföljning av 98-mötet med syfte
att diskutera hur policyn har omsatts i handling. Men det här seminariet
hade också ett nordiskt perspektiv, med siktet inställt på att skapa mer av
samverkan. En stor del av seminariet diskuterade några innovativa projekt
i Norge: Knowmobile, Matador och IT-stöd till problembaserat lärande
på distans.
Medcal har haft uppgiften att för Nordunet 2 fungera som utvärderare
av Knowmobile-projektet, som i huvudsak genomfördes 2001 och slutrapporterades till sommaren 2002.
Seminariet var upplagt i formen av presentationer och paneldiskussioner. Det blev många livliga diskussioner där deltagare både i paneler och
i auditoriet bidrog med sin syn på modern medicinsk utbildning när det
gäller IT-användning, informationsutbyte och resurssamverkan. Föreliggande rapport är en dokumentation av semiariet.
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sällskap”, en förening för personer som tagit emot pedagogiska pris, med
syftet att satsa på lärargärningen.
För tio år sen handlade meritering till professorstjänster nästan enbart om deras forskning. En genomgång av de 15 senast tillsatta professurerna visade att man bara i tre fall hade diskuterat pedagogiska
meriter. Det har sedan dess skett en snabb utveckling till ett annat
förhållningssätt. Erland Ringborg ledde en departementsutredning
1995–96 om lärartjänster i högskolan som ställde tydliga krav på att
man också måste ha en pedagogisk meritering för att få en professur.
Grundutbildningsrådet döptes om till ”Rådet för högskoleutbildning”
och har strävat efter att bli en motsvarighet till forskningsråden, genom
att lärare där kan ansöka om projektmedel för att utveckla pedagogiska
projekt, som syftar till att underlätta studenternas lärande.
– Redan från starten såg man att många projektförslag kom från medicinska utbildningar – och många hade teknisk karaktär. Det handlade
om att på olika sätt använda IT för att utveckla läromedlen. Detta ledde
fram till att vi 1993 skapade en särskild kommitté för datorstött lärande
inom medicinska utbildningar och tandläkar- och veterinärutbildningar
– Medcal.
Anna-Lena Hulting konstaterade att man var tidigt ute – och citerar
ledamoten Göran Petersson som i en bok 1995 skrev att ”användningen av
datorer i högre utbildning hittills varit låg”. Sedan dess har det gått fort.
Inom Medcal har man diskuterat allt från frågetecken kring upphovsmannarätt till dilemmat att studenternas erfarenheter av IT har varit
större än lärarnas.
– Lärarnas utbildning blev en viktig fråga, för att kunna driva igenom
en infrastruktur där man använder dator och datorbaserade läromedel i
undervisningen. År 1998 träffades dekaner från alla fakulteter på ett möte
som Medcal ordnade vid Karolinska Institutet för att diskutera om det
fanns någon vinst med att arbeta nationellt – eller om man måste utreda
IT i undervisningen lokalt först. Nu är det viktigt att summera vad som
hänt sedan dess, vad gäller läromedel och infrastrukturen lokalt.
– Medcal har också haft internationellt samarbete sedan många år.
Deltagarna i projekt som stötts av Medcal har presenterat sitt arbete på
internationella konferenser och vunnit både respekt och priser i tävlingar
för läromedel – trots att det i andra länder har funnits mer pengar för ITstöd i undervisningen. Det internationella samarbetet i andra länder ska vi
bevara – men framför allt behöver vi komma fram till hur vi ska fortsätta
samarbetet inom Sverige, sade Anna-Lena.
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Vad Medcal gör

Göran Petersson, verkställande ledamot vid Medcal och verksam vid det
nystartade Nätuniversitetet (en efterföljare till Distansutbildningsmyndigheten), beskrev Medcals arbete, som består av fem delar:
1. Först och störst är satsningen på – hittills – 16 projekt, som fått mellan 300 000 kr och 2 miljoner kronor vardera av Rådet för högskoleutbildning. Tretton av dessa projekt är avslutade.
2. I ett arbete som går ut på att värdera det stöd som går att finna på
nätet har Medcal granskat 300 medicinska resurser på Internet.
3. I samarbete med Socialstyrelsen, Svenska läkaresällskapet och Infomedica har Medcal dryftat frågor kring IT:s roll i utbildningen, bl.a.
utveckling av informationsnätverk och resursdatabaser.
4. Medcal har tillsammans med Härnösands kommun, Landstinget
Västernorrland och Carelink genomfört en förstudie om ”Nätburen
Flexibel Utbildning inom vård och omsorg” (Carelink 2002). Där
identifierar och beskriver man behoven av nationell samverkan, föreslår en organisatorisk form för denna samverkan, definierar övergripande mål och undersöker en tänkbar finansiering.
5. I Medcals internationella nätverk ingår ett samarbete med dess engelska motsvarighet – Learning and Teaching Support Network in Medicine (www.ltsn-01.ac.uk), och de internationella organisationerna
World Federation of Medical Education (www.sund.ku.dk/wfmw)
och Association for Medical Education in Europe (www.amee.org).
Göran Petersson presenterade en bild (se figur) som visar hur lärare och
tekniker försöker möta studenternas behov av IT-stöd för flexibelt lärande
– och som resultat uppstår IT-stött och flexibelt lärande.
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Figuren illustrerar hur Rådet för högskoleutbildning stödjer utvecklingsprojekt men också spridningen av projektresultat. För projektens implementation
och vidare utveckling krävs dock förankring och stöd hos fakultetsledningar.
– Medcal stödjer utvecklingsprojekt – men vi behöver också spridning,
vi behöver skapa kraftfält som gör att resultaten kommer tillbaka till studenterna.
Han uppmanade åhörarna att fundera på var de själv kommer in i bilden.
– Det behövs både utvecklare och spridare!

Socialstyrelsen och den IT-stödda utbildningen
• IT-området kännetecknas av höga ambitioner, starka viljor – och
att det är svårt att avgränsa.
• Socialstyrelsen har bara ägnat ett begränsat intresse åt utbildningsfrågor – förutom att man har ett ansvar för läkarnas specialistutbildning. I övrigt ligger ansvaret hos universitet och högskolor. Men
staten har ett intresse av att främja utvecklingen av arbetet i vården
och där kommer ändå olika utbildningsfrågor in.
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Detta sade dr Bo Jordin, som talade om Socialstyrelsens syn på IT-stöd
i utbildning och vård, i ett nationellt och internationellt perspektiv.
Socialstyrelsen har deltagit i en utredning som handlar om telemedicin
och andra former av IT-stöd, ”Vård i tiden”, som kom våren 2002 (Ds
2002:2, Socialdepartementet). I viss utsträckning behandlas även IT-stöd
till vårdens utbildning.
Utredningen beskriver regeringens mål inom fem strategiområden:
1. Skapa grundförutsättningar i form av infrastruktur, standarder och
normer samt identifiera behov.
2. Främja att sjukhus och primärvård utvecklar sin tillgänglighet, medicinska kvalitet, effektivitet, rekrytering och bemanning, utbildning
och prissättning.
3. Bidra till god omsorg och vård åt äldre.
4. Underlätta för anhörigstöd.
5. Stödja näringslivet.
För att kunna följa vad som händer inom området i övriga Europa är
Socialstyrelsen medlem i ett europeiskt samverkansorgan för telemedicin, Ethel (www.ethel.org). Det bildades på EU-kommissionens initiativ
1998, med målet att främja telemedicinlösningar i Europa, men är en
oberoende och icke-vinstsyftande organisation, öppen för alla aktörer i
hälso- och sjukvården. Bland Ethels medlemmar finns många universitet
och högskolor, och företrädare för näringslivet. Svenska medlemmar är,
förutom Socialstyrelsen, Carelink, standardiseringsorganisationen SIS
och några patientorganisationer.
I olika arbetsgrupper och på skilda håll i EU:s medlemsländer arbetar
man med frågor som exempelvis e-recept, smarta kort och näthälsoplatser. Socialstyrelsen har drivit frågan om distansutbildning inom medicinområdet, och Ethel har antagit detta som ett av sina områden under de
närmaste tre åren.
Så många som 34 utbildningsinstitutioner bedriver någon form av distansutbildning med anknytning till vård, enligt en enkät i Sverige som
Carelink gick ut med till universitet och högskolor. Men detta sker i anarkistisk anda: var och en kör ut sin information, det finns dålig överblick
och man riskerar att missa samordningsvinster som är viktiga.
Bo Jordin redogjorde för några exempel på europeiska satsningar på
telemedicin och olika former av IT-stöd i vården.
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• I Holland satsar regeringen 500 miljoner gulden på e-recept.
• Tyskland satsar 500 miljoner euro i IT-stöd i vården.
• Kanada har slutit ett samarbetsavtal med EU på 500 miljoner kanadadollar på 3 år kring att utveckla IT-stöd i vården.
• EU har väldigt stora fonder för FoU – 500 miljarder euro under tre år
– men aktörer i Sverige är dåliga på att söka bidrag. Till de områden
som man kan söka bidrag för, om man har forskargrupper från minst
två EU-länder, hör telemedicin. Det kan vara IT till stöd för personer
med kroniska sjukdomar, anhörigstöd, mobil teknik, barnsjukvård
och hjärtsjukvård. Trettio till fyrtio projekt för 30 miljoner kronor
har fördelats på 30 månader. De svenska aktörer som har varit med
har fått det som de har sökt – men få har sökt.
Socialstyrelsen stödjer nätverk för att främja distansutbildning på nationell nivå, och skapar nätverk för internationell distansutbildning inom
medicin. Det handlar om att få till stånd en samverkan mellan utbildningsinstitutioner och utveckla former för utbildning och för examinationer.
– I England har patologer datorstöd för att vidmakthålla sin kompetens som går ut på att de ska titta på tolv preparat och kryssa rätt – och de
måste läsa på om de inte klarar tillräckligt många. Numera skickas bilder
ut via nätet – tidigare skickade man ut preparat. Här finns inspiration att
hämta, sade Bo Jordin.
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Från handdator till simulatorprogram på nätet – norska
erfarenheter bland läkarstudenter
En betydande del av konferensen ägnades åt tre innovativa projekt i
Norge:
• Knowmobile var ett försök som gick ut på att via handdatorer ge läkarstudenter på praktiktjänstgöring tillgång till kunskaper och kontakt med lärare och studiekamrater.
• Matador är ett rollspel på Internet för att utveckla förmågan att samarbeta hos arbetslag på en akutmottagning.
• IT-stöd för problembaserat lärande på distans använder sig av
nätsnack (chat) som komplement till möten ansikte mot ansikte.
Detta avsnitt inleddes med att en finsk professor vid Karolinska Institutet i
Sverige inom området medicinsk pedagogik tog upp några grundläggande
frågor om pedagogik och teknik.

Medicinsk pedagogik – om olika utfall för e-lärande
med konstruktionistiska och instruktionistiska idéer
om lärande
– Alltför ofta tror man att det räcker med sunt förnuft för att kunna
undervisa inom det här området, sade Kirsti Lonka, professor i medicinsk pedagogik och chef för Karolinska Institutets Centrum för undervisning och lärande – CUL.
När man talar om medicinsk pedagogik kan man tala om olika nivåer:
• Själva utformningen – hur man presenterar innehållet.
• Vilka medier som man använder.
• Innehållet i sig.
E-lärande kräver pedagogiskt nytänkande

Kirsti Lonka summerade ett antal innovationer som i dag har börjat göra
sitt intåg inom den kliniska undervisningen:
17

• Simulering för att öva upp olika förmågor – genom datorsimuleringsprogram, simuleringscentrum, laboratorier för olika områden eller
tredimensionella operationssalar.
• Träning av förmågan att kommunicera genom simulerade patienter
eller rollspel.
• Lära genom att skriva – loggböcker och portföljer.
• Fallbaserat och problembaserat lärande.
• Skönlitteratur och berättelser för att stimulera tänkandet.
Hon refererade till forskaren Ronald Harden, University of Dundee, som
menar att när man satsar på e-lärande så måste man förutom teknikstöd
i olika former utveckla och förändra sättet som man undervisar på. Det
krävs ett nytänkande vad gäller läroplan och hur man utformar undervisning. Mer måste ske ”på tvären” – både vad gäller utbyte mellan studerande, och vad som kallas ”samarbetslärande”. Här behöver man använda
en blandning av olika angreppssätt.
Enligt en annan forskare, Trisha Greenhalgh, kan datorstött lärande bli
en dyr katastrof, om det sker utan stöd och personalutbildning av lärarna
(Greenhalgh T, Wright P, Murray E, Haines A, Tai SS, Davis H, Gray
A, Coulter A. 2002. Use of interactive multimedia decision aids, British
Medical Journal; 324: 296). Det krävs kulturella förändringar, aktiviteter
för att främja tvärvetenskaplighet – och effektiv kvalitetskontroll.
Den lärande människan konstruerar själv sina
mentala modeller

Vad är det som sker när man lär sig – respektive lär ut ? Många har talat
om mentala modeller som ett centralt begrepp. Mentala modeller vägleder
vår uppmärksamhet, uppfattningsförmåga och minne. De är inte kopior
av verkligheten men betonar saker som är viktiga för oss. Viktiga delar av
de mentala modellerna är känslor, attityder och värderingar. Och Kirsti
Lonka menar att det är de mentala modellerna som uppfattas som ”sanningen” av oss själva.
En central punkt här är att modeller är någonting som människan som
lär sig själv konstruerar. Den som lär är alltså en aktiv aktör och inte bara
mottagare av ”lärande”.
– Vår viktigaste lärande uppgift i informationssamhället är att kritiskt
undersöka egna mentala modeller, sade Kirsti Lonka. När jag frågar våra
kliniska lärare hur det har gått till när de har lärt sig något, så svarar de
ofta spontant genom att berätta om egna upplevelser och intellektuella
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utmaningar. De talar om känslor och motivation. Men hur är det när vi
själva undervisar? Vad gör ”katederlärarna”? Jo, de försöker att överföra
sina kunskaper, som om det vore att leverera pizza!
En grundläggande fråga för varje lärare är därför att skärskåda sina
egna mentala modeller av sina studenter, menade Kirsti Lonka.
Är studenterna som tomma lådor som kan fyllas – passiva objekt som
är mottagare av information?
Eller är de aktiva subjekt?
Om man ser dem som levande subjekt, blir det intressant att ”skapa friktion mellan det som vi kan och det som vi inte kan”.
Förhållandet mellan teori och praktik blir viktigt.
– Vissa saker är svåra att greppa tvådimensionellt eller från böcker. Man
behöver lära sig det experimentellt och erfarenhetsmässigt, sade Kirsti
Lonka.
Olika grundidéer ger olika e-lärande

Trisha Greenhalgh beskriver skillnaden mellan konstruktionistiska och
instruktionistiska idéer för vad e-lärande kommer att innebära.
• De konstruktionistiska idéerna om lärande går ut på att människor fungerar så att de aktivt konstruerar sin egen tolkning av hur saker
är. Ett konstruktionistiskt lärande är en process som är frågedriven
och förklaringsdriven. Att hämta in kunskap är en fråga–svar-process.
Lärandet blir en process som går ut på att arbeta för en mer grundlig
förståelse. Målet för undervisningen är att medvetet möjliggöra för
människor att utveckla expertkunskap.
• De instruktionistiska idéerna om lärande går ut på att läraren
måste berätta för den studerande hur saker är. Lärandet blir en lärarcentrerad verksamhet, en svarsdriven process. Kunskapsinhämtande
handlar bara om att ”ta in”, lagra och minnas. Det här är typiskt för
medicinsk undervisning, konstaterar Kirsti Lonka.
Målet för undervisningen är att ”öka kunskapsbasen” och tillhandahålla
vissa förmågor – och expertkunskaper kommer till på något mystiskt
sätt.
E-lärande – datorstöd för lärande – kan användas både för den konstruktivistiska och den instruktionistiska läridén. Och resultaten blir
radikalt olika. Trisha Greenhalgh ritar i sin BMJ-artikel upp en fyrfältsbild:
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• Den ena axeln går från ”enkel teknik, låga kostnader och låg kunskapsnivå” till ”avancerad teknik, höga kostnader och hög kunskapsnivå”.
• Den andra axeln går från utbildningsgrepp som är ” interaktiva och
konstruktionistiska” till ” didaktiska och instruktionistiska”.
Hur kan man då använda e-lärande utefter dessa två axlar?
• På lågtekniksidan använder instruktionisterna lokala intranät för att
sprida pappersmaterial, som litteraturlistor. Studenterna hänvisas till
nätkataloger och databaser och undervisningsuppgifter presenteras på
disketter.
• Konstruktionisterna på lågtekniksidan använder nätet för en mängd
olika saker: diskussions- och mötesplatser på nätplatser och diskussionsgrupper via e-post. Studenter redovisar uppgifter via intranät
och lärare och student har kontakt via epost. Interaktiva IT-stöd gör
det möjligt för studenter att lämna reaktioner och frågor under pågående föreläsning.
• På högtekniksidan använder instruktionisterna tekniken till nätbaserade högskoleutbildningar som är ”enkelriktade”, inte interaktiva,
de presenterar föredrag på videoskivor, och böcker, bildmaterial och
arkiv på nätet. Studenterna använder presentationsprogramvara (som
Powerpoint).
• Konstruktionisterna på högtekniksidan använder nätet till interaktiva högskolekurser och fristående nätbaserade utbildningsmoduler.
Inom traditionella högskolekurser använder man datorstödda arbetsgrupper och på lokala intranät finns stöd för studenterna att själva
värdera sina kunskaper.
I USA har utbildningsanordnare som genomfört försök med datorstöd till
instruktioniskt lärande drabbats av studerandeavhopp på 70 procent.
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FAKTA/CUL, KI
CUL har två huvuduppgifter:
1. Forskning, innovation, rådgivning och utveckling av Karolinska Institutets pedagogik
2. Kurser och konferenser om medicinsk pedagogik för studenter, lärare
doktorander och docenter. CUL genomför en State-of-the-Art-konferens om
lärandemiljöer den 17 oktober 2002 (www.stateoftheart.nu).
Forskningen handlar om studenternas lärande, och om att vetenskapligt utvärdera
kunskapsvärdering och examination. Det sker ett nära samarbete med olika kliniska
kunskapscentrum, t.ex. Centrum för interaktiv patientsimulering.
CUL planerar att starta en nordisk forskarskola i medicinsk pedagogik – och inrätta
ett internationellt pris på 50 000 euro i forskning i medicinsk pedagogik.
Mer information om CUL finns på http://lime.ki.se/lime/cul

Knowmobile – ett rörligt kunskapsstöd för
läkarstudenter
Medicinska fakulteten vid universitetet i Oslo har fem kliniker, och
mellan de två längst ifrån varandra liggande klinikerna är det en timmes resväg i rusningstid. Det tvingade fram nytänkande för överlevnad. Än större är behovet under läkarstudenternas praktikperioder då
de studerande är spridda över hela Sydnorge.
Detta var en del av bakgrunden till att man började fundera på
lösningar för att pröva handdatorer som både kunskapsstöd för läkarstudenter och för kommunikation mellan studenter och lärare under
praktiktiden.
I de sexåriga medicinstudierna har studenterna under den tionde terminen
tre månaders praktik. Den är uppdelad på sex veckor på ett centralsjukhus och sex veckor hos allmänpraktiserande läkare, för att studenterna
ska följa patienter genom systemet. När studenterna är ute på praktik, vill
lärarna stå i kontakt med dem, eftersom de ska genomföra studieuppgifter
samtidigt som de ska fungera i vården.
Studenterna har ett stort behov av relevant, uppdaterad faktakunskap,
på ett lättillgängligt sätt i stället för i tjocka böcker – en ”just-i-tid-kunskap”, för att låna ett uttryck från industrins system för mindre men tätare
varuleveranser: ”just in time”, JIT.
Dessa två behov var utgångspunkten för att pröva ny teknik för kommunikation och kunskapsöverföring mellan lärare och studenter.
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Del av en större satsning sedan många år

Borghild Roald, studiedekan vid medicinska fakulteten vid universitetet i Oslo, berättade att Knowmobile-projektet är en del av en mångårig
satsning på IT i undervisningen. I centrum står Oksebasen, ett digitalt
schema med relevanta länkar.
– Länge drevs utvecklingen av entusiaster, sade hon. Men vi tog avgörande steg framåt i samband med en ny studieplan med inriktning på
problembaserat lärande, då vi satsade mer på multimediala läroprogram,
i en medveten utveckling av en flexibel lärmiljö.
Man har skräddarsytt lärresurser, utvecklat stödfunktioner till lärare
och skapat en bättre organisation för IT-verksamheten i samarbete med
andra – såväl vid universitetet som i ett nordiskt sammanhang. Samarbetet bidrog också till att man ”fick in nya tankar i systemet”. Det växte fram
en önskan om att det man gjorde skulle vara forskningsbaserat.
– Vi vill vara pådrivare och medspelare i forskning och utveckling om
att lära på nätet och om annan IT-användning i samband med undervisning och lärande. Vi har gått in för tvärvetenskapliga upplägg både när
det gäller forskning och utvärdering. Och vi har i det här sammanhanget
kunnat dra nytta av medicinstudiernas fasta struktur och våra studenters
vilja till samarbete kring sådan forskning och utveckling.
Två huvudfunktioner i Knowmobile

En av de institutioner som medicinska fakulteten har samarbetat med
kring denna forskning är Intermedia vid universitetet i Oslo, ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum för forskning och undervisning om förhållandet mellan IT, kommunikation och kultur.
Professor Knut Lundby, chef för Intermedia, sitter med i en styrgrupp
för att forma en strategi för flexibla utbildningsformer för hela universitetet. Han beskriver huvudtemat för Knowmobile som ”kunskapstillgång
i en decentraliserad utbildning” och ”mobila möjligheter”. Stödet skulle
innehålla två huvudfunktioner:
• Hämta, bearbeta och producera kunskap.
• Kommunicera med andra – för att dela erfarenheter och kunskaper,
fråga andra, pröva och gemensamt reflektera.
Samspelet med lärare och andra skulle ske både digitalt och i ett samspel
ansikte till ansikte.
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I projektet bestämde man sig för att koncentrera sig på tre olika testsituationer, där studenterna fungerade på olika sätt i förhållande till varandra:
1. ”Tätt samman” – fem studenter arbetade tillsammans vid sjukhuset
i Tönsberg nära tio mil sydväst om Oslo, och de bodde även tillsammans i en lägenhet intill sjukhuset.
2. ”Individualisterna” – fem studenter arbetade inom långpendlingsavstånd i Drammenområdet sydväst om Oslo, bodde hemma och reste
till sina praktikjobb.
3. En decentraliserad grupp – åtta studenter samarbetade två och två
inom ramen för ett problembaserat lärande, utspridda åt olika håll i
Bärum, Gjövik, Fredrikstad och Elverum/Hamar.
När det gäller teknikval var utgångspunkten att de skulle använda handdatorer och mobilkommunikation. Man prövade olika datormodeller och
typer av nätuppkopplingar, och även olika programvaror och innehåll på
handdatorer.
En viktig programvara var ett norskt system för samarbete via nätet,
Classfronter.
Deltagarna fick ett omfattande användarstöd, i form av en ”teknikfadder”, en teknikkunnig medicinstudenter eller en IT-student. Några ITstudenter skriver uppsatser om delar av projektet, och har utvecklat delar
av resurserna.
Kunskaper före och efter

Före praktikterminen fick hela kullen, med 70 studenter, frågan om hur
de själva ville gradera sin förmåga att använda dator. Fyrtiofyra procent
tyckte att de hade någorlunda förmåga, 32 svarade god och 6 utmärkt.
Sexton tyckte att deras förmåga var dålig.
Efter praktikterminen tyckte lika många att de hade dålig respektive
utmärkt förmåga. Men många som klassat sig som någorlunda tyckte nu
att de hade god förmåga – den andelen hade ökat till 58 procent.
Två av tre hade aldrig använt handdatorer förut. Bara tre procent använde handdator ett par gånger i veckan.
Genomgående var flertalet av de 18 studenter som deltog i försöket kritiska mot det som de fick vara med om. När de fick gradera den introduktion till användningen som de fick, tyckte 14 stycken att den var dålig eller
väldigt dålig medan 3 stycken var nöjda – och förhållandet var likadant
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när de svarade på frågan om vad de tyckte om det medicinska innehållet
som var installerat på handdatorn.
Bara tre studenter tyckte att kommunikationen med andra fungerade,
nio stycken om svarade att den var dålig eller mycket dålig och resten visste inte.
Men när de fick frågan om hur de trodde att en handdator kommer att
fungera som ett verktyg för en färdigutbildad läkare, var uppfattningarna
mer jämnt fördelade:
Sju stycken svarade ”dåligt” eller ”väldigt dåligt”, sex svarade ”bra” eller
”väldigt bra” och fem svarade ”vet inte”.
Slutsatser utifrån försöket

Vad går det att dra för allmänna slutsatser utifrån försöket? Det här är
en typ av forskning som är svår att generalisera utifrån, menade Knut
Lundby, som betonade att det ”fortfarande är mycket tidigt för handdatorer”. Såväl teknik som erfarenhet och användning kommer att ändra sig
snabbt. Redan ett halvår efter försöket är det mycket som är annorlunda.
Han trodde att ett skäl till att många inte använde handdatorerna så
mycket var att de inte är enkla nog. Det var mycket som skulle fungera
och om det bara var en sak som inte fungerade lade en del studenter handdatorn åt sidan. Det fanns kritik mot att det tog för lång tid att hämta
och lägga in information. Att kämpa med den lilla skärmen kräver också
mycket omlärande när man är van vid större skärm. Fanns möjlighet
föredrog deltagarna att använda vanliga stationära datorer. Dessa har ju
också uppenbara fördelar – men i det här projektet ville de pröva just mobila lösningar.
Försöket med handdatorer var inte viktigaste som hände deltagarna just
då, utan det var att de började sin praktiktjänstgöring, påpekade Knut
Lundby.
Han tycker att försöket ger en föraning om framtida användningssätt.
Men kritiken från studenterna visar på saker som måste ordnas. Det klagas t.ex. på för lite relevant innehåll. Om det funnits mer av uppslagsverk
hade det varit bra att ha det tillgängligt direkt i fickan.
– Ett viktigt skäl till att användningen blev begränsad och många var
missnöjda var att tekniken inte var stabil och pålitlig, sade han. Den här
tidiga generationen handdator var inte god nog. Det visade sig bland annat
i att det uppstod ett enormt behov av användarstöd. Så kan man inte ha
det i vardagen i vården. Det måste vara lika enkelt som att använda en
mobiltelefon. Men när så bra och pålitlig teknik kommer vet vi inte.
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Vanor ändras långsamt, men det kan gå fort när man träffar tydliga
behov, påpekade Knut Lundby. Ett exempel är hur SMS, textmeddelanden via mobiltelefoner, har börjat användas brett, även av medelålders
personer.
Tekniska begränsningar skapade problem

Ole Smördal, teknikansvarig i projektet, underströk att man inte kunde
beordra deltagare att använda tekniken, bara ge ett erbjudande och sen se
hur de faktiskt använde utrustningen.
Det var mycket ovanligt att studenterna var uppkopplade samtidigt.
Möjligheten att ha gemensamt snack via nätet användes i stort sett inte.
När man surfar måste nätkällor anpassas till handdatorer eftersom det
annars blir svårt att läsa när man inte får fram hela sidorna. Han visade
några videoupptagningar som mycket tydligt visade på hur tekniken
fungerade i praktiken. En upptagning visade en kvinnlig student med
den lite större modellen som under en pendlingsresa på ett tåg kopplade
upp sig till sitt elektroniska schema. Det går h-e-e-e-e-e-m-s-k-t s-e-ee-e-e-e-g-t…
Studerande ser många frågetecken – och stor potential

Johannes Hov, en av studenterna i Tönsberg, som hörde till den lilla gruppen teknikentusiaster, summerade sina slutsatser i fyra punkter:
•
•
•
•

I detta försök fanns det för få brukbara och intressanta tjänster.
Det är svårt att skriva på handdator, men lättare att läsa.
I försöket blev det bara begränsad yrkesmässig användning av nätet.
Det går att se möjligheter i framtida, mer utvecklade system.

– Det finns många frågor, men också en stor potential, sade han.
När han talade om sina erfarenheter tog han som utgångspunkt studenternas behov när de skulle ut på praktiktermin:
•
•
•
•
•
•
•

Läkarrock
Anteckningsbok och penna
Kalender
Patientinformation (journaltext, provresultat)
Metodbok och behandlingsrekommendationer
Annan litteratur
Möjlighet att ringa och fråga
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Den metodbok som fanns i handdatorn kunde i teorin fungera som en
vägledare för studenter i diagnostik och behandling, när de arbetar på
akutmottagning. Men det är i praktiken svårt att använda den medan
patienten är i rummet, menade Johannes Hov. Handdatorn fungerar mer
som en persondator än som en journal, som det är naturligt att ta upp.
Det är teoretiskt möjligt att få fram patientinformation via handdator.
Exempel på sådan användning börjar finnas i vården i Sverige. Men den
möjligheten användes inte i det här projektet.
– Handdatorer som anteckningsbok är bra, men det är svårt och tidskrävande att skriva mer än några få ord. Det gäller speciellt den minsta
handdatorn. Det är enklare när man får ett tangentbord, även om det är
litet.
I viss mån kan det här vara ett nybörjarproblem som går att komma
förbi med mycket träning.
Handdatorn har ”goda Filofax-egenskaper” enligt Johannes Hov och
han tror att kalendern är huvudskälet för människor att använda handdator i dag.
Det går att använda handdatorn för att söka uppgifter i metodboken
– men Johannes Hov anser att den är svår att navigera i jämfört med pappersutgåva.
– Handdatorversionen kan dock förbättras och det finns en stor potential om man tar med uppdatering av uppgifter via nätet. Men det måste
vara minst lika effektivt som versionen på papper.
När det gäller annan litteratur ser han ”oändliga möjligheter och stor
potential” när det gäller sådant som kliniska handböcker och information om läkemedel. Och han vet att det finns en del ställen på nätet med
medicinska resurser för handdatorer.
– Tanken att använda handdator för kommunikation är svår att genomföra. Det är okej att läsa men svårt att skriva in något. Det fanns en
del tekniska problem med nätsnack. Det gick för långsamt. I Tönsberg
var nätet dessutom inte tillgängligt där vi var mest och hade det största
behovet, på sjukhuset och mottagningen, eftersom det råder mobiltelefonsförbud där.
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Varierande behov av användarstöd

Alla fick en kort instruktion till handdatorerna och sedan möjligheter att
efter hand utforska användningen av dem.
Det varierade väldigt mycket när det gäller deltagarnas behov av utbildning och användarstöd. En del ville ha flera kurser. Några kunde fixa alla
problem själva medan andra behövde hjälp för det enklaste. Alla fick inte
alltid svar på sina frågor när de vände sig till användarstödet.
En huvudpoäng är att de tekniska problemen hos några studenter ledde
till en mycket begränsad användning.
– Tekniken måste vara stabil, man måste kunna lita på den.
Som teknikentusiast tyckte Johannes Hov för sin del att det var roligt
att få prova det senaste nya.
Det var en fördel att de handdatorer som användes hade ett operativsystem, Windows CE, och programvaror som är något av ”småsyskon” till
persondatorernas vanliga operativsystem och programvaror för att skriva
och räkna.
Men förutom bristande driftsäkerhet – och risk att tappa allt vid en
omstart – tyckte han att datorerna inte var tillräckligt snabba. Lagringskapaciteten var för liten. Batteriet tog snabbt slut, eftersom nätverkskort
krävde mycket ström. Man var tvungen att ladda varje natt.
– Ett sådant här system har en stor potential som anteckningsbok och
databank. Det är bra att ha allt på ett ställe i fickan och lätt att hämta
ut. Det ger intressanta möjligheter till kommunikation. Och det är kul
med spel... Men i den omfattning och utformning som testades i försöket,
täcker den för lite av studenternas behov.
– Man ska inte glömma att papper och penna fortfarande räcker rätt
långt, sade Johannes Hov.

27

Positive sider
• God skjerm
• Siste nytt
• Liten PDA
– Liten og nett
• Stor PDA
– Tastatur
– Kjent Windows
– Nett alle steder via mobilnett
Negative sider
• Driftsikkerhet. Ikke like god hos alle.
• Hastighet. Ikke bra nok.
• Lagringskapasitet. For liten.
• Batteri. Spesielt ved bruk av nettkortet.
• Nett. Nett ikke tilgjengelig der behovet var størst.
Bilden visar vilka positiva respektive negativa sidor som studenterna upplevde
vid användning av PDA (personal digital assistent) i Knowmobile-projektet.
PROJEKTFAKTA/ Knowmobile, ”Knowledge access in distributed training.
Mobile opportunities for medical students”
• Projektmål i koncentrat: Erbjuda läkarstudenter på praktik mobil tillgång till
utbildningsresurser, kontakt och erfarenhetsutbyte med lärare och andra studenter.
• Projektpartner: Medicinsk fakultet och institutionen för informatik, Oslo
universitet, Telenor FoU, Ericsson i Norge, Hewlett Packard i Norge och Centrum
för utbildningsteknik, Umeå Universitet.
Tidsplan: 2000–2002
• Mer information om projektet finns på http://www.intermedia.uio.no/prosjekter/
knowmobile/
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IT-stöd för problembaserat lärande på distans
Problembaserat lärande är en undervisningsmetod där studenter lär
sig ett ämne medan de arbetar med en uppgift, ofta ett problem eller en
situationsbeskrivning, där det inte finns ett givet svar. Detta har varit
en hjärtefråga för Kirsten Hofgaard Lycke, professor i universitetspedagogik vid universitetet i Oslo. Hon reagerade först med viss undran och
tvekan när man 1996 började föra in IT i problembaserat lärande:
– Jag tänkte: ”Vad gör de med mitt barn? Hur går det när man lägger detta på nätet?”
– Men jag såg snart att strukturen i problembaserat lärande mycket liknar
det som man rekommenderar för grupper som ska samarbeta på nätet.
Det borde gå att överföra, sade Kirsten Hofgaard Lycke, som forskar både
om vad lärarna gör och om studenternas lärande.
Problembaserat lärande på distans karaktäriseras av att deltagarna är
geografiskt utspridda och att arbetet försiggår på nätet. Det bygger på
skriftlig kommunikation och en enkel tillgång till källor. Lärandet sker
både individuellt och i grupper och tar sin utgångspunkt i fallbeskrivningar.
Kirsten Hofgaard Lycke har genomfört ett projekt om skillnader och
likheter i läraktiviteterna i traditionellt och distribuerat problembaserat
lärande. En huvudfråga är hur situationen är för handledarna i de två
situationerna. Det är inte en effektstudie, utan en beskrivning och analys
baserad på studenternas uppfattningar, handledarnas avsikter och registrerade aktiviteter i de två typerna av grupper.
I projektet arbetade också forskaren Helge Strømsø, som liksom
Kirsten Hofgaard Lycke tillhör den utbildningsvetenskapliga institutionen, och professor Per Grøttum, medicinska fakulteten. Man samarbetade
med universitetets center för IT och Knowmobile, som startade ett halvår
senare. Projektet fick stöd av Hewlett Packard i Palo Alto.
Studien följde under januari–juni 2001. Sextio medicinstudenter fördelade på åtta grupper (med varsin handledare) som under en termin tillbringade tolv veckor ute i praktik på sjukhus och inom primärvård och
sex veckor på universitetet ingick i studien. De arbetade med två uppgifter
under praktiktiden och två uppgifter på universitet och hade två möten
var om varje uppgift, alltså sammanlagt åtta möten.

29

Forskarna har mätt omfattningen av aktiviteter, i form av genomsnittligt antal ord per student och möte, och förhållandet mellan antal ord för
handledare och studenter i chat. Som underlag har de haft en logg från
nätmöten och video- och bandupptagningar från möten ansikte mot ansikte.
Forskarna har också studerat vilket innehåll som funnits i de olika typerna av möten:
•
•
•
•
•

socialt
hur man organiserar arbetet
ämnesmässigt
uppgifter
utvärdering av processen

Vad kom de då fram till?
– Aktiviteten är lägre på nätet. Det är en ganska dramatisk skillnad.
Särskilt är det handledarna som talar mer vid möten ansikte mot ansikte, sade Kirsten Hofgaard Lycke.
En faktor är att lärarna helt enkelt inte hinner med när de ska skriva
inläggen.
–Lärare försöker förbereda sig genom att skriva inlägg i förväg – men
så visar det sig att de inte kommer till den punkten i diskussionen. Eller så
skriver de inlägg under tiden, och då har diskussionen gått vidare från det
ämnet innan de är färdiga.
En annan skillnad är att mer tid ägnas åt själva uppgiften när man möts
på traditionellt vis.
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Denna figur illustrerar hur samma individer använder olika antal ord vid
PBL i fysisk grupp resp i distribuerad grupp (DPBL). Antalet ord vid de fysiska mötena var betydligt större än vid nätmötena. Detta gäller även handledaren (---).

Ämnesmässig kontinuitet och synergi

En grundläggande erfarenhet tycker Kirsten Hofgaard Lycke är att det
trots alla problem faktiskt fungerade med problembaserat lärande på distans – tack vare teknik, stödfunktioner, studieplan och deltagare.
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– Detta skapar möjligheter för ämnesmässig kontinuitet och synergi.
Man har kunnat utnyttja expertis både på plats och via nätet på ett bra
sätt. Lärarna använde också medvetet kommunikationen via nätet för att
ta hem material som de använde till undervisning efter praktikperioden.
Hon påpekar att studenterna bara hade begränsade erfarenheter av IT
– och lärarna hade inga erfarenheter av att använda IT på det här viset.
De såg också några utmaningar när det gäller nätalternativet:
– Man kan önska att studenterna ska vara mer självreglerande så att
man får en bättre balans mellan reglering och kontroll. Nu var det alltför
ofta så att lärarna måste gå in och styra.
En annan utmaning handlar om att kommunicera på nätet. Det ligger
emellan tal och skrift. Det går inte att skriva vanligt skriftspråk. Det är
en genre i sig som är enormt svår. Man klarar lätt ytliga samtal, men mer
inträngande meningsutbyten är svårare.
En tredje utmaning är den nya kompetens som behövs för att handleda
via nätet.
Kirsten Hofgaard Lycke avslutade med att understryka att det gäller
att ha realistiska förväntningar på vad man kan få. Man ska t.ex. inte förvänta sig att vare sig traditionellt eller distribuerat problembaserat lärande
ska kunna konkurrera med att delta med andra i ”praktikgemenskap”. Inte
heller kan nätsnack konkurrera med det verkliga livet. Diskussionerna
via nätet kan inte återskapa goda kunskapsfrämjande samtal ansikte mot
ansikte.
• Kirsten Hofgaard Lycke har kommit ut med en bok i ämnet: PBL goes ICT:
Problem-based learning in face-to-face and distributed groups in medical education at the University of Oslo. Hofgaard Lycke, K, Strømsø, H.I., Grøttum,
P. Report No. 4 2002. University of Oslo, Institute of Educational Research.

Rollspel på Internet trimmar laget på
akutmottagningen
Det här är ett annorlunda rollspel på Internet:
En liten pojke har blivit påkörd av en bil och kommer in till sjukhuset.
Nu måste akutlaget samarbeta på bästa möjliga sätt för att tillräckligt
snabbt komma fram till rätt diagnos och få i gång rätt behandling.
Men akutlaget behöver i det här fallet inte befinna sig på samma
sjukhus, för allt sker i datorn. Det är ett rollspel och en simuleringsövning där samarbete och ledarskap är huvudfrågor.
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På akuten kan man inte ”lära genom att göra”, eftersom varje insats kan
handla om liv eller död. Det är ofta en kaotisk situation: många inblandade, mycket teknik, snabb teknikutveckling och personalen byts ofta ut,
sade Martin Burman.
Martin Burman är lärare i fysiologi vid Umeå universitetssjukhus och
arbetar med att utvärdera resultaten av såväl Matador som Knowmobile.
Han har själv intresserat sig för IT och lärande, och han undervisar både
traditionellt med studenter i föreläsningssal och med studenter på distans. Han sammanfattade motiven för simulering för den här typen av
lärande:
1. Det finns en begränsad tillgång till verkliga träningssituationer.
2. Det man ska lära inträffar sällan, men man måste ha handlingsberedskap för att kunna agera snabbt och rätt när det väl händer.
3. Simuleringar kan minska utbildningskostnader.
6. De minskar riskerna för patienter på grund av felaktiga beslut.
Tunga hinder

Martin Burman pekade också ut tre tunga hinder för simuleringar:
1. Pengar… Det kostar mycket att utveckla simuleringsprogram.
2. Knepiga verktyg – ”men vi närmar oss dagen då vi har lättare verktyg
tillgängliga – och då blir fler lärare engagerade”.
3. Kinkiga beslutsfattare, som säger: ”Ni måste visa resultat av vad ni
gör – kan ni visa att studenterna som genomgått detta klarar examinationen bra?”
Det senare hade han själv erfarenhet av:
– När jag själv en gång gjorde en multimedia-skiva om histologi, kunde
jag jämföra dem som använt mikroskop och dem som suttit vid datorn
– och bägge grupperna hade klarat sig lika bra, berättade han.
Realism i samspel – inte i bilderna

Målgrupperna för Matador är både studenter och yrkesverksamma som
vill fräscha upp kunskaper.
I Matador finns fyra roller: kirurgen, akutsjuksköterskan, anestesiläkaren och anestesisjuksköterskan. När deltagarna börjar spela tar de på
sig en väst och får en figur på skärmen som motsvarar dem själva. De har
hörlurar för att kunna tala per telefon med övriga deltagare – och med en
handledare som kan gå in och ställa frågor.
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De ställs inför följande scenario:
En pojke på 9 år blir påkörd men de enda skador man kan se är blåmärken och skrubbsår. Ambulansen är framme 30 minuter efter skadan. Hur ska
arbetslaget förbereda sig?
När pojken kommer in mäter de olika fysiologiska parametrar utifrån
en meny av möjliga åtgärder: andning, cirkulation och annat. I princip
arbetar man mot klockan. Tar laget för lång tid på sig innan man kommer
fram till diagnos och vidtar åtgärder, kan pojken dö av inre blödningar.
Men laget kan också besluta att ”stanna tiden”, tillfälligt stänga av rollspelet för att diskutera.
I det här fallet är inte patienten med som en aktör, utan bara som objekt för spelarnas handlande. Men Martin Burman menar att man skulle
kunna tänka sig ett rollspel där en roll är patientens.
– Det kunde vara nyttigt för personal i vården att leva sig in i hur det är
att vara på den andra sidan …
Det kräver en del fantasi – eller kanske vana vid rollspel på dator – för
att leva sig in i spelet, för tekniken sätter fortfarande tydliga gränser. Figurerna på skärmen är stiliserade och stela. Den som väntat mer bildmässig
realism blir besviken. Realismen ligger i förutsättningarna och reaktionerna på deltagarnas olika åtgärder – och deltagarnas eget samspel.
Kanske skulle man kunna öka den realistiska upplevelsen av själva
vårdsituationen genom videoklipp från akutvårdsituationer.
I projektet spelar man in alla rollspelomgångar som genomförs, för att
kunna analysera vad som händer. Projektgruppen genomför enkäter och
intervjuer med alla deltagare.
FAKTA/ Matador
• Projektidé i koncentrat: Medicinsk avancerad utbildning i en konstgjord och
decentraliserad miljö – det är som framgår av namnet temat för projektet Medical
Advanced Training in an Artificial Distributed Environment, Matador.
• Projektpartner: Telenor FoU, universiteten i Umeå och Oslo, norska
läkarförbundet med flera.
• Mer information om projektet finns på http://www.telenor.no/fou/prosjekter/
matador/ – där finns bland annat en projektrapport från sommaren 2002.

Teknik och pedagogik

Martin Burman talade också mer allmänt kring att utvärdera det som
ibland kallas e-lärande – och hur man kan se sambanden mellan teknik
och pedagogik.

34

– E-lärande är fortfarande ett nytt och outforskat område. Många tror
att det här ska leda till ”nya läroprocesser” – men det tror inte jag.
Han gjorde en liten historisk exposé som började med Skinner, som var
inne på detta område på 1950-talet, med sina försök med ”programmerad
utbildning”. Men det gäller att se att studenterna redan när de kommer till
utbildningen har saker med sig – kunskaper och erfarenheter – som både
tynger och lyfter dem i lärandet. Detta måste man ta mer hänsyn till och
se olikheter mellan olika studentgrupper och individer.
”Lärstilar” talade man om redan på 1960- och 70-talen – och det begreppet är fortfarande aktuellt. Från slutet av 70-talet talade man mycket
om simuleringar, om att använda multimedia, om att lära genom att göra
saker.
Ett av dagens verkliga modeord, samarbetslärande (cooperative learning) är inte heller det helt nytt – det började dyka upp i slutet av 1980talet. Martin Burman sammanfattade med att säga att ”pedagogiken
utvecklas med rasande fart – fram och tillbaka …”
– Det kommer hela tiden nya begrepp, som inte alltid är så väldefinierade.
Han pläderade för att man ska tala om individers och gruppers lärande
– inte om e-lärande. Fokus ska vara på studenten i centrum, om det kan
alla enas – i teorin. Men i praktiken är det andra faktorer som ofta överskuggar. I de undersökningar som finns är det krav på två grundförutsättningar som kommer tillbaka: robust teknik – och förstklassigt innehåll.
Försök med för bräcklig teknik och för lite innehåll lyfter inte.
Men det finns också andra faktorer som är viktiga. Martin Burman
pekade på sådant som deltagarnas livsstil, tillit, utvecklingskompetens
och support.
– Det finns en omfattande litteratur om studenters lärande. Men den
tar inte tillräcklig hänsyn till vad studenterna har med sig i bagaget, sade
han. Hur kul studenterna har i sina studier är en viktig sak, för har man
inte kul är det inte troligt att man lär sig så mycket.
Han tyckte också att det finns för lite forskning om hur studenterna
faktiskt lär sig med stöd från ny och mobil teknik.
• VR (Virtual Reality)-forum är en årlig sammankomst för sammanslutningen Modellering och Simulering inom Hälso- och sjukvård (MSHS),
som är en del av MOSIS (www.mosis.a.se).
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Debatt: Blir det bättre för studenterna
med IT-stött lärande?
Förbättrar IT-baserade lösningar som Knowmobile lärandet för medicinstudenterna?
Om detta diskuterade en panel med Ole Winding, Johannes Hov,
Kirsten Hofgaard Lycke, Per Gotthard Lundquist, Knut Lundby och
Kirsti Lonka.
– Min erfarenhet är att datorn fortfarande är ett mycket enkelt verktyg,
som kan användas ibland, men som inte fungerar i många situationer. Till
exempel fungerar det inte att ha med datorer ute hos patienten i sjukhussalen, sade Ole Winding.
– Simulering kan vara bra och det finns en massa bra program som
kommer från amerikanska universitetet. Vissa medicinska procedurer går
att träna i simulator, ungefär som flygning går att träna i flygsimulator.
Men ändå måste en doktor förr eller senare stå och hålla en njure eller ett
ben i sin hand.
Johannes Hov sade att hans erfarenhet av projektet var att det inte förbättrade studenternas lärande i någon högre grad.
– Teknikerna borde ligga lite före när det gäller teknik som väcker nya
behov – men man måste se upp med konstruerade behov. Det finns behov
av bra teknik för att ge översyn och göra innehåll mer lättillgängligt.
Kirsten Hofgaard Lycke frågade vad vi har vi använt tekniken till – och
vad vi bör använda tekniken till:
– Ett hjälpmedel – för vad? Ska det vara en del i en föreläsning? Det
gäller att sätta in tekniken i ett sammanhang, där andra intressen är överordnade tekniken. Vi måste följa olika spår och försöka pröva oss fram.
Knut Lundby påminde om vad som var grundfrågan: just-i-tid-kunskapsinhämtning under läkarstudenters praktiktjänstgöring.
– Man hade inte tänkt igenom kommunikationsfrågan i tillräckligt
hög grad, sade han. Jag delar den syn på lärande som här beskrevs som
konstruktionistiskt. Ett sådant lärande förutsätter kommunikation – och
då handlar det inte bara om teknik.
– Kommunikationen hämmades av tekniska begränsningar när det
gäller bandbredd och terminaler. Men kommunikation förutsätter också
ett gemensamt språk och gott klimat.
– Om vi lyckas med kommunikation i både teknisk och kulturell mening, kommer detta att stödja lärande. Men fungerar enbart tekniken, och
inte det andra, kommer det inte att bli något stöd.
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Kirsti Lonka förespråkade ett blandat angreppssätt med en kombination av olika verktyg.
– I går satt jag i en massa tråkiga möten, som jag i stor utsträckning
tyckte kunde ersättas av att vi hanterade frågorna via nät och teknik. Men
jag skulle få huvudvärk om vi bara använde teknik för våra möten.
– Vi behöver antropologiska studier av hur studenter använder och
kombinerar video, vanlig telefon, persondator och handdator.
Knut Lundby påpekade att man ofta talar om datorn som verktyg
– men datorn blir alltmer ett medium:
– Det är avgörande att se datorn som något vi kommunicerar med.
Per-Gotthard Lundquist tog upp att man mest talat om interaktion
student–dator, men när man övar färdighetsträning genom att använda
olika verktyg på låtsas är det avgörande att få en bedömning och återföring
av yrkeskunniga personer.
Kirsten Hofgaard Lycke lyfte fram att i bästa fall kan nätet förlänga
skolans lärande ut på praktiktjänstgöringen. Men då gäller det att studenterna har uppgifter som driver på dem att använda nätet. Erfarenheten
hittills är att lärarna har fått exempel från praktiken, som har gjort att
de kan knyta ihop studier och praktik på ett bättre sätt. Hon menade att
man kanske hamnade fel när man jämförde problembaserat lärande och
datorbaserat problembaserat lärande, eftersom det inte är fråga om det ena
eller det andra – ”vi ville ju bygga broar, skapa kontinuitet”.
Per-Gotthard Lundquist berättade att när man införde problembaserat
lärande i Linköping fanns inte IT med i tänkandet eftersom gruppdynamiken var avgörande.
– Men här tycker jag att tekniken har gått framåt, sade han.
När passar simulering?

Kirsti Lonka resonerade om när simulator passar och inte passar:
– Simulator utgör det mest kraftfulla sättet att lära med datorstöd. Det
går inte att lära sig att flyga i dag utan simulator. Men det finns inget samband mellan att lära sig att köra bil och använda simulator. En avgörande
skillnad är att det finns en jämförelsevis stabil miljö i flyget, medan det är
svårare att förutsäga och därmed simulera biltrafik.
Hon undrade hur olika delar av vården fungerar i det här perspektivet
och hur lättsimulerade de är. Är det exempelvis lättare – och lämpligare
– att simulera ett endoskopiingrepp än en dag på akuten?
Ole Winding spann vidare på den tråden:
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– Det svåra är att det som man lär sig i simulering kan man inte alltid
använda hos patienten. Det är bara en begränsad del som man kan få fram
ur datorn – och det måste kombineras med ett kolossalt vetande som man
fått på annat sätt, inte minst genom verkliga patientmöten.
– Ett problem med datorbaserat lärande är att verksamheten i datorns
version inte luktar och smakar, sade Per-Gotthard Lundquist.
Kirsti Lonka vände sig mot att man ställer olika former mot varandra:
simulering eller skådespelare eller verkliga patienter.
– Det är blandning som gäller! Först simulering, sen skådespelare, sen
verkliga patienter. Det är många gånger inte etiskt att studenter får pröva
sig fram på patienter.
Per-Gotthard Lundquist instämde och tog ett exempel:
– Vi borde överväga att kräva att läkarstudenter får ta ”körkort” på
endoskopi i datorsimulator, innan de gör en endoskopiundersökning på
en verklig patient.
”Utmaningen är att göra det roligare”

– En del saker som vi erbjuder är så tråkiga! Utmaningen är att göra det
roligare, sade Kirsti Lycke, som gladde sig åt ett projekt där en dramaturg tagit itu med att göra ett IT-baserat läromedel mer spännande och
levande (mer om det i avsnitt 3.3). Hon jämförde med att de mer tekniskt
inriktade som arbetat med datorstött lärande tidigare välkomnat att det
kommit med pedagoger.
Det blir spännande att få in berättarkonsten i det här arbetet.
Knut Lundby ville sätta in det som sker i ett historiskt perspektiv, inte
minst när det gäller att kombinera många kompetenser:
– Det är mindre än tio år sen nätet slog igenom. Vi är i en tidig fas, kom
ihåg det. Vi har gjort tidiga erfarenheter, men de är inte goda nog.
En del begrepp som vi har haft nytta av under några korta år måste läggas bort och de erfarenheter som vi har fått från pilotprojekt som Knowmobile måste vi lägga in i en samlad strategi. Det är omöjligt att lyckas
så här tidigt.
Per-Gotthard Lundquist påminde om att man kan lära sig mer av att
misslyckas – om man bara tar till vara på den möjligheten. Men samtidigt finns det ingen undervisningssituation som överträffar mötet mellan
patienten och den unge läkaren. Och Ole Winding fyllde i: ”Inget kan
ersätta en gudomlig lärare vid svarta tavlan”.
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”Oerhört förändrade – och högre – krav på lärarna”

Runo Ögren vid Göteborgs universitet presenterade sig som ”IT-människa” och sade att IT förändrar lärarrollen:
– Gamla lärare dör ut, som dinosaurierna. Det ställs oerhört förändrade – och högre – krav på lärarna. Eleverna är vana vid att skriva på sina
bärbara datorer och spela datorspel.
– Också universitetets roll i samhället förändras, med konkurrens från
tv-kanaler och utbildningsföretag. Det är en konkurrens om studenterna.
Studenterna går kanske till företag som erbjuder de bästa lärarna i världen, på distans.
– Läkarrollen förändras också. Att använda simulering för att träna de
manuella färdigheterna måste få större betydelse i den här världen – men
av såväl mentala som ekonomiska skäl har vården inte satsat lika mycket
som flyget. Det finns en hel del för vården att ta efter, när det gäller att
strukturera och identifiera processer, och utvärdera vad man gör.
Kirsten Hofgaard Lycke menade att den gode föreläsaren inte blir överflödig – men utvärderingar efter det att man infört problembaserat lärande visar att studenterna ifrågasatte föreläsningarna mer.
– Jag hoppas nu att de dåliga föreläsningarna försvinner. Den gode
föreläsaren kommer vi sätta ännu mer pris på. Samtidigt måste vi lära
oss mer om lärarollen inom IT-stött lärande. Vilka mentala modeller har
lärarna för sitt arbete?
Per-Gotthard Lundquist talade om hur han sett entusiastiska lärare
som har gjort projekt som inte blivit bra.
– De har inte samarbetat tillräckligt med kognitionsvetarna. Man har
gjort mer av detta i Finland.
Kirsti Lonka instämde:
– Vi behöver mer av ett sådant samarbete!
Vad är viktigt för lärande?

Vilka faktorer påverkar studenternas lärande?
Ole Winding påminde om lärarens roll: om läraren kan förmå att dela
med sig av kunskaper eller inte.
Rolf Attström talade om ”examinationen som drivkraft för lärande”
– det klassiska pluggandet för tentan. Martin Burman instämde i att de
system som råder uppmuntrar den inställningen.
Rolf Attström trodde också att själva innehållet driver utvecklingen
framåt.
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Peter Kitzing pläderade för att man måste göra boskillnad mellan IT
som pedagogiskt hjälpmedel för inlärande – och som stöd för beslutsfattande för det kliniska arbetet.
En i publiken påpekade att när man ska ta hänsyn till studenternas
bakgrund låter detta sig sägas, men eftersom deras bakgrund blir alltmer
varierande gör det kravet att det blir svårare att lägga upp studierna: ”Genomsnittet passar ingen”.
Det enkla svaret är: ”Använd mer av problembaserat lärande – för då
vet studenterna vad de kan”.
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Datorstödda läromedel
– erfarenheter från KI och Medcal
Med färre patienter i undervisningen blir datorstödda
läromedel viktigare
– I dag arbetar ju vården mycket med att få patienter att vistas så kort
tid som möjligt på sjukhus, och det gör att det har blivit svårare att få
goda undervisningsfall. Många patienter säger också att de inte vill ha
vårdpersonal under utbildning som tar hand om dem. Med simulering
går det många gånger bättre att upprepa och prova olika moment.
Så beskrev Uno Fors, Karolinska Institutet, en del av bakgrunden till
att KI under flera år jobbat mycket med IT för att förbättra och utveckla
lärandet.
– Vi vill ha studentaktiverande system. I dag utgår allt från lärares
initiativ, sade han.
Uno Fors är prefekt för Lime, institutionen för lärande, informatik, management och etik, som började sin verksamhet 1 januari 2002. Inom
Limeinstitutionen finns det ett centrum för lärares utbildning och fortbildning, utvärdering och e-lärande – CUL. Men de har i andra former
arbetat mycket länge med de här frågorna.
– I 20 år har vi på olika sätt jobbat med visualisering och simulering,
sade han. Lärare har kommit till oss med saker som har varit svårt att lära ut
av etiska och praktiska skäl, och där det har varit bättre med simulering.
– Ett sätt, som används i USA, är att ha så kallade ”standardiserade
patienter” som spelas av skådespelare. Det är bra men dyrt och kräver
specialresurser.
Få ut IT på bredden

Karolinska Institutet har ett särskilt projekt, ICT-projektet, för att på
bredden föra ut IT i undervisningen. Det gör man genom att bygga upp
en bättre infrastruktur, ge projektstöd för lärare som vill pröva på olika
former av IT-stöd och stödja institutioner som vill införa större förändringar av sin undervisning. Alla institutioner är indragna i utvecklingen
på något sätt.
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I satsningen på infrastruktur ingår nya, speciella undervisningssalar för
tredimensionella demonstrationer, videokonferenser och ”globala kurser”,
i samarbete med institutioner i andra delar av världen.
När det gäller datorstödda läromedel arbetar man också med utvecklingsprojekt, som varar allt från en månad till tolv år. Just nu finns tolv
system som befinner sig under utveckling och test.
Alla KI-projekt handlar inte om medicin, som man kan tro. Några
handlar om arkeologi och petroleum! Men det är avancerade simuleringssystem och det går att överföra tankar och pedagogik mellan olika
system.
Några nackdelar med simuleringssystem är att de är dyra och tar lång
tid att utveckla. De kräver också specialkunniga utvecklare och programmerare. Lärare kan inte själva utveckla egna fall på ett enkelt sätt – åtminstone inte om det ska vara interaktivt och invecklat.
Simuleringssystemen finns oftast inte tillgängliga via nätet. Men en
vision som man arbetar med är ett system för en nätaktiverad simulering
av patient. Om man ska klara den funktionalitet som de flesta anser sig behöva, krävs fullt användarstyrd hög interaktivitet – en studentaktiverande
inlärning. Vilken lärare som helst ska kunna skapa egna fall.
Grunden för ett sådant här önskesystem är standardfall, män och kvinnor, som man kan uppdatera med ”klipp och klistra”-teknik. Det ska vara
helt nätbaserat, med en bakomliggande databas. Studenterna använder
vanliga nätbläddrarprogram (Internet Explorer och Netscape).
Detta system finns nu i en första enkel prototyp – eller kanske man ska
kalla det en avancerad skiss:
1. En anamnes, en beskrivning av patientens sjukdomshistoria, med
hjälp av video, stillbild och text.
2. En avdelning för olika fysikaliska undersökningar.
3. Labundersökningar inom de flesta områden.
4. I systemet ska studenten göra en diagnos och motivera den.
5. Studenten ska också föreslå behandling, t.ex. i form av medicinering.
6. När studenterna använder systemet ska de få återföring – men inte
genom systemet, utan genom att jämföra sina resultat vad gäller diagnos och behandling, med vad läraren tycker. Användningen bygger på lärarmedverkan. Det ska inte finnas något enkelt rätt–fel-facit
i systemet. Läraren diskuterar t.ex. vilka ytterligare undersökningar
som studenterna borde ha använt.
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I den prototyp som finns har man lagt in några fall, som det är tänkt att
läraren ska välja ut till studenterna.
Uno Fors demonstrerade några fall – bland andra detta:
– Ivar Peterson, 36 år, har ont i högra handleden. Genom att gå in på
diagnosdelen kan användarna få svar på olika frågor. De kan klicka fram
bilder på handleden och dess olika delar och välja mellan olika typer av
undersökningar. Användarna ska ange diagnos och motivera svar – och
eventuell annan möjlig diagnos. De kan få litteraturreferenser, bland
annat via databasen Medline.
– När de är klara kan användarna skicka allt arbetsmaterial till sina
egna nätplatser, för att lägga in i sina portföljer på nätet, och till läraren.
Där ingår också en logg så att man kan följa steg för steg vad de har gjort.
Och de kan kommentera fel.

Hudfall i datorn stimulerar reflektion kring hur vägen
till beslut ser ut
Det kommer för få vanliga hudfall till universitetssjukhusen för att
studenterna ska kunna lära sig det som de behöver under praktiktjänstgöringen. På KI utvecklar lärare i dermatologi därför ett interaktivt,
flexibelt och studentaktiverande undervisningsprogram som liknar den
kliniska arbetssituationen. Genom att använda det kan studenterna
komplettera sin kliniska tjänstgöring, och få återkoppling till diagnoser och behandlingsbeslut. Ett huvudsyfte är att stimulera till reflektion
kring hur man faktiskt arbetar och hur vägen fram till beslut ser ut.
En lärare som tagit till vara möjligheten att göra någonting nytt är Mona
Bäckdahl, lärare inom dermatologi. Hon ville utveckla komplement till
undervisningen och fick stöd från institutionsledningen. Projektet döptes
till ”Nationellt Undervisningsprogram i Dermatologi och Venereologi”,
Nudov, och fick såväl ekonomiskt stöd som hjälp med tekniska lösningar
från både Lime och Medcal.
Meningen är att Nudov ska spridas i hela landet och kunna användas
på olika nivåer, även inom sjuksköterskeutbildningen.
– Hud omfattas av fyra undervisningsveckor, fyra poäng, men människan behöver hjälp med hudproblem hela livet. Tio till femton procent
av besöken hos allmänläkare har med huden att göra, sade Mona Bäckdahl. Undervisningen är fördelad på olika terminer. Den använder sig av
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många former: föreläsningar, seminarier, klinisk tjänstgöring, bildbanker
och litteratur.
I fokus för Nudov står ”det vanliga och viktiga” inom både hud och
kön.
Vi har testat oss fram till det som vi skulle ta med, genom att titta på
hur det går till när patienter får den första handläggningen hos allmänläkaren, sade Mona Bäckdahl. Då ställs doktorn inför valet: när ska jag
remittera till specialist och när ska jag inte göra det?
En praktisk övning i att formulera egna frågor

I projektet har man hittills utvecklat en prototyp, med en ny bildbank med
muntligt och skriftligt godkännande från alla patienter.
En annan av nyckelpersonerna bakom Nudov, Carl-Fredrik Wahlgren,
demonstrerade prototypen:
Studenten loggar in – och allt som görs registreras och sparas, om studenten vill. I väntrummet finns ett antal patienter att välja på. I demonstrationen väljs Hassan, 53 år, som har problem med utslag som har brett
ut sig alltmer över kroppen.
I programmet har studenten ett anteckningshäfte och man kan be om
hjälp under resans gång. Det finns en specialist i bakgrunden, vars åtgärder och frågor studenten kan jämföra sina egna med.
Det dyker upp ”ballonger” med frågor, förslag och uppmaningar:
– Är du redo att skriva journal?
– Vill du utreda mer?
– Ge ett diagnosförslag?
– Hur vill du behandla?
– Fråga patienten!
– Vill du veta mer om sjukdomen?
Det finns inget direkt bestämt om ordningsföljden när det gäller hur
man ska arbeta. Men man kan t.ex. inte be om mer information om sjukdomen innan man har bestämt sig för en diagnos.
Programmet ger en praktisk övning i att formulera egna frågor – exempelvis om hur Hassan upplever sina besvär, hur länge de har funnits och
om han har prövat någon behandling.
När studenten beslutar sig för att gå vidare från att fråga till att själv
börja undersöka finns det bilder framifrån och bakifrån. På en arm med
mycket utslag kan man förstora delar. Studenten söker sig fram till kroppsdel efter kroppsdel och tittar närmare på ett utslag på armbåge – det ger en
fingervisning – och tar fram sitt anteckningsblock och skriver.
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Iakttagelsen ger upphov till nya frågor – om Hassan tidigare har haft
utslag på knäna. Nu dyker specialisten upp och vill att studenten ska motivera den frågan.
Hassans svar kommer ibland som inspelad röst, ibland som text i en
pratbubbla. Han berättar bland annat att det började med armbågarna,
det svider mer och mer, men kliar inte. Studenten bestämmer sig för att
utreda mera: vävnadsprov, svalgodling och blodvärden. Då dyker specialisten upp igen: vävnadsprov behövs inte.

Projektet NUDOV är ett fallbaserat program utvecklat vid Karolinska Institutet med finansiellt stöd från Rådet för högskoleutbildning.
Specialisten ger utförligare och fler diagnosförslag

Det är dags för diagnosförslag: psoriasis. Demonstrationsstudenten kommer fram till att ett möjligt alternativ är lichen ruber palneus, eller ”läkemedelsutslag” – pityriasis rosea.
Specialisten kan ge en mer utvecklad psoriasisdiagnos – och fler alternativa diagnoser, som studenten kan klicka fram mer information om.
Hur ska Hassan behandlas? Studenten beslutar om en kombination av
cortisonsalva och uppmjukande krämer. Men det kan bli aktuellt med
penicillin, beroende på vad svalgprov ger.
Studenten skriver ut recept i datorn, går in på datorversionen av FASS,
söker på hud, psoriasis – och hittar Betnovat, ett starkt cortison, och Kar45

bamid essex, mjukgörande kräm, en pumpflaska. Uppgifterna skrivs in
på receptblocket, antal uttag anges, och signaturrutan fylls i – sen kan
studenten direkt jämföra med specialisten.
Det visar sig bl.a. att specialisten förutom salvor och krämer också överväger andra mediciner och behandlingar, som t.ex. ljusbehandling.
Nästa steg är att studenten skriver journal, med fasta rubriker som i ett
datorjournalprogram – för att sen jämföra med specialistens journalanteckningar.
Nu kan studenten hämta fram mer information om sjukdomen som
datorövningen har handlat om, titta på hur det ser ut i mikroskop, se var
man kan läsa mer om både psoriasis och alternativa diagnoser. Men det
kan också vara intressant att ta reda på hur det gick sen för Hassan, på
riktigt – för det är ju en verklig patient som fallet handlar om.
– Allt jag har skrivit kopieras till en portfölj i datorn, så att jag kan gå
tillbaka och se vad jag gjorde, sade Carl-Fredrik Wahlgren, som agerat
novis under demonstrationen.
– Loggfilen visar min resa, hur jag gick tillväga. Det är ett komplement
till den kliniska tjänstgöringen, eftersom vi här inte bara sysslar med frågan VAD, utan även med HUR. En viktig del är processanalysen: hur
gör man?
Goda betyg från användarna

Arbetet med Nudov startade för två år sen, men först jobbade man under
ett år med annat upplägg, innan man tänkte om – en bidragande orsak till
det var att Medcal förmedlade erfarenheter från andra projekt. Nu tycker
man att man har hittat modellen. Det är ett hästjobb bara att hitta och
skildra tre fall, ta bilder och få bilderna skriftligen godkända av patienterna. Men det är viktigt att göra denna del av arbetet grundligt.
Hur sprider man då ett sådant här program, som löper risken att drabbas av ”inte-uppfunnet-här”-syndromet?
– Vi har berättat om detta för andra hudläkare, t.ex. i specialistföreningen. Ett krux är att många tycker att de har för ont om tid för att sätta
sig in mer i det. Men vi har mött ett välvilligt intresse. I stort sett alla specialister hävdar att de är intresserade av samarbete.
I projektet har de genomfört en pilotundersökning med två grupper,
med fyra respektive fem studenter, som fått betygsätta på en skala från
ett till fem. Studenterna hade olika datorvana och var i varierande grad
välvilligt inställda till datorer. De hade fått gå igenom programmet utan
någon instruktion i förväg. Som helhetsbetyg fick Nudov fyra. Det tillför
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kunskap – här blev poängen 4,5. När det gäller användarvänlighet blev
betyget lite lägre. Layout och design fick lite mer än fyra.
– Vi hoppas att det här kan byggas ut och att alla får stor nytta av det,
sade Mona Bäckdahl.
FAKTA/ Nudov
• Projektmål i koncentrat: Skapa problemorienterade program byggda på patientfall,
för att främja en förståelse för dermatologi och venereologi, med ett brett
perspektiv baserat på klinisk medicin, grundläggande biologi, epidemiologi och
socialpsykologi.
• Projektpartner: Lime, KI, avdelningen för dermatologi och venereologi, Karolinska
sjukhuset och Medcal.
• Tidsplan: 2000 -2002
• Mer information om projektet finns på http://www.lime.ki.se/cul/activities/cal/
projects.htm

Frågor och svar

Göran Petersson berättade att man nu arbetar med att samla erfarenheter
av Medcals olika projekt, för att lära av varandra.
– Då ser man ett mönster. Det växer fram en svensk modell på det här
området, där man lyfter fram återkopplingens betydelse.
Det faktum att man kan ”spela doktor” anonymt kan leda till att ”man
vågar säga mer”.
Uno Fors sade att prototypen ännu inte är anpassad för nätet, men det
skulle ganska enkelt gå att lägga ut den på nätet.
Peter Kitzing tyckte att bara demonstrationen av Nudov gjorde det värt
att komma till Stockholm.
– År 1994 utvecklade vi något liknande, men det här är bättre. Gratulerar!
– Funderade ni någonsin på att bygga in en klocka, så att den som agerade läkare kunde bli lite stressad också, som det är i verkligheten?
– Vi kom inte så långt i den här versionen, svarade Mona Bäckdahl.
Men det går att se tidsåtgången via loggboken.
Det går också att sätta in en annorlunda press i ett sådant här program,
om man tänker sig en akutmottagning, med patienter som väntar i flera
rum och det gäller att välja rätt patient och jobba snabbt nog – för att inte
drabbas av beskedet: ”Nu dog patienten i det andra rummet”. Det fanns
dock delade meningar om huruvida det är pedagogiskt eller inte att lägga
in tidspress i övningen, på det här ganska grundläggande stadiet.
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Mer känsla i fallbeskrivningarna underlättar
att ta till sig kunskaper
Känsla är en hävstång för att ta till sig kunskaper. Därför kan man göra
IT-stödd utbildning i vården mer levande och därmed mer verkningsfull, genom att använda grepp från dramatikens värld.
– Vi undrade vart människor tog vägen i fallbeskrivningarna. Vi tror
att inlärningen förbättras av att människor finns med!
Det sade Hillar Loor, regissör utbildad vid Dramatiska institutet och
i dag verksam vid Malmö högskola. Han arbetar i ett projekt med att
berättartekniskt lyfta tre IT-baserade utbildningsprogram – genom att
ge människor identitet och föra in känslor.
Ett första manus är klart och man arbetar med den grafiska utformningen.
Den första utbildningen heter Dysphonia och handlar om ett utbildningsprogram kring struphuvudets sjukdomar som innehåller fallbeskrivningar
med klinisk historia, bilder och ljud. Hillar Loor beskrev det som ”ett
fantastiskt uppslagsverk”.
– Frågan som vi ställde oss var hur man kan lägga upp lärandet, om
man inte vill läsa uppslagsverket från A till Ö. Till våra pedagogiska
utgångspunkter hörde att människor har olika inlärningsstilar. En del
föredrar textbaserad information, andra grafisk. En del vill ”läsa in data”
– andra vill ställas inför en uppgift och sen börja gräva. Det finns analytiska lärstilar, och vad man kan kalla holistiska och kognitiva lärstilar.
Man utgick också från vissa grundläggande fakta från forskning om
hur inlärning går till:
• Lärande sker i ett sammanhang (kontext).
• Människans minne ”kommer ihåg i strukturer”.
• Lärande kräver tid för att reflektera över upplevelser.
Med dessa fakta framför sig blir det självklart att det är intressant med
berättelser:
Berättelser hjälper oss att minnas, sade Hillar Loor. Och känsloupplevelser är omedvetet motiverande.
Några klassiska dramaturgiska grundstenar blev utgångspunkter för
arbetet med utbildningarna:
• Dramaturgi bygger på att välja: utan valsituation – inget drama!
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• Ett val tvingar åskådaren/användaren till identifikation – och att
sätta sig in i materialet.
• Ett val tvingar också fram reflektion.
Men det faktum att man tar dramaturgins flertusenåriga erfarenheter till
hjälp får inte leda till att ”underhållningsvärdet blir större än lärandevärdet”, underströk Hillar Loor.
Det handlar inte om att kleta Stålmannen på ett utbildningsmaterial.
Göra tänkande synligt

En huvuduppgift för det berättarmässiga lyftet är att göra tänkandet synligt: hur gör jag när jag lär mig?
Vi vill åstadkomma ett bättre lärande, som gör att studenterna får ett
större djup i förklaringarna och en förstärkt förmåga att använda kunskapen i olika sammanhang, sade Hillar Loor.
Han förklarade att det som de vill göra ligger nära t.ex. Nudov-projektet, men de vill lägga till mer när det gäller att berätta om patienterna och
deras liv. Det kan vara små kommentarer – ”När jag stod vid köksbänken,
så…”. Det är inte så stora tillägg men det ger personer identitet. Det är
lättare ta till sig ett material om det inte är så avskalat och neutralt.
– Det finns många modeller för en läkare att arbeta på, t.ex. att identifiera diagnos. En kärnfråga är här vilka jag väljer bort och varför. Det
är så läkare jobbar: Vad är det här inte? I utbildningsprogrammet kan
AT-läkare eller studenter som agerar allmänläkare välja mellan att remittera, skicka hem eller åtgärda. Och om de remitterar, följer vi med
patienterna.
– Jag lär mig av att välja bort och att reflektera kring varför jag gör det.
I den journal som skrivs samlar vi upp resonemangen. Och de är viktigare
än resultatet.
Något som också måste finnas är – ”vad hände sen?” Patienten som blev
hemskickad dog efter tre månader – i cancer som inte upptäcktes för att
han inte undersöktes tillräckligt.
– Vi vill gärna göra jämförande studier och mäta skillnader mellan
olika versioner av samma utbildningsprogram, sade Hillar Loor.
– Jag tycker att det är intressant att vi hamnar så nära de andra nordiska
projekten – men allt är inte lika. Vi vill förenkla anamnesen. Det kan bli
tjatigt att fråga om allt.
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Nio exempel i korthet
Sammanlagt 14 program demonstrerades under seminariet, varav en del
har presenterats i föredragsreferat på annat håll. Här beskrivs de i korthet,
med hänvisning till mer information på nätet (mer eller mindre fyllig).
1. Dysphonia – öron-, näs- och halssjukdomar,
Lunds universitet.

Ett fallbaserat program som läkarstudenter kan använda på olika sätt
för att lära sig mer om röstsjukdomen Dysphonia, genom text, inspelade
röstprov och bilder. Undersöknings- och behandlingsmetoder presenteras
också. En första version presenterades i juli 1997 och det används i dag i
undervisningen vid Malmö universitetssjukhus. Programmet fick 1998 ett
internationellt pris, European Academic Software Award.
Projektledare: Göran Peterson
Mer information: www.oron.mas.lu.se/lingo/, http://cti-psy.york.ac.uk/
easa98/Dysphoniainfo.htm
2. Interaktiv kurs i parodontologi, Lunds universitet.

Ett läromedel på nätet har byggts upp, med text bilder, ljud och video,
och med länkar till andra nätplatser. Det har prövats och utvärderats av
studenter. Projektet ingår i ett europeiskt samarbete.
Projektledare: Rolf Attström
Mer information: http://periodont.od.mah.se/Interactive/workshop/
3. Nätbaserat studiematerial i rättsmedicin,
Lunds universitet.

Studiemateriel görs tillgängligt via nätet i en mängd former: fallstudier
som visar olika bedömningar, uppdaterad lagstiftning, möjligheter att testa
sig själv, lista med ofta ställda frågor och länkar. Materialet ska användas
både för utbildning och för fortlöpande uppdatering av kunskaper.
Projektledare: Peter Löwenhielm
Mer information: www.forensic.lu.se
4. OFTA – ett utbildningsprogram i oftalmologi,
Karolinska Institutet

Studenterna får under och efter kursen i oftalmologi öva sig i att ställa
diagnos genom att studera 100 fall, såväl vanliga som ovanliga, med hjälp
av bilder, fallbeskrivningar och uppslagsverk m.m. De kan välja svårig50

hetsnivå, röra sig genom fallen på olika sätt och genomföra självtester.
Programmet används sedan vårterminen 1998 inom flera utbildningar
och fick Karolinska Institutets pedagogiska pris 1999.
Projektledare: Jan Ygge
Mer information: www.hgur.se/medcal/
5. MedView – undervisningsstöd i oral medicin och patologi,
Göteborgs Universitet.

Studenterna får del av en stor samling med kliniska fall med ett brett spektrum av olika sjukdomar, tillsammans med analysverktyg. Fallen presenteras i form av sjukdomshistoria, status, kliniska bilder, histopatologiska
bilder, laboratorieresultat etc. Projektet startade hösten 2000 och systemet
har testats på studenter, också vid samarbetande universitet i Danmark
och England.
Projektledare: Mats Jontell
Mer information: www.hgur.se/medcal/
6. ”Virtual dentist”, Umeå universitet

Med hjälp av multimediaprogrammet ”Virtual Dentist” kan tandläkarstudenter simulera verkliga behandlingssituationer som t.ex. att ta fram
olika slag av tandproteser. I traditionell undervisning kan studenterna
bara få pröva på en eller ett par behandlingar, och olika behandlingar kan
skilja sig mycket åt. Med många virtuella patienter kan de träna på helt
olika typer av fall. Programmet fick 1998 ett internationellt pris, European Academic Software Award.
Projektledare: Margareta Molin
Mer information: http://cti-psy.york.ac.uk/easa98/VDentistinfo.htm
7. PharmaPaC, Karolinska Institutet

Med hjälp av det här programmet, som handlar om behandling med läkemedel, ska studenterna lära sig mer om individualiserad läkemedelsbehandling och öva sig i att värdera och förutse ”läkemedelskrockar” och
bieffekter. Ytterst är syftet att åstadkomma en förnuftigare användning av
läkemedel. Programmet bygger på nätbaserade patientfall, som vart och ett
har länkar till olika nätplatser som ger kompletterande information om patienten. Projektet genomförs i samarbete med bl.a. Stanforduniversitetet.
Projektledare: Lars L Gustafsson
Mer information: www.pharmapac.org/main.htm

51

8. 3Dembryo, Karolinska Institutet

Det undervisningsmaterial som finns om fostrets utveckling under de
första veckorna är svårbegripligt. Två läkarstudenter har tagit fram ett
tredimensionellt program för att åskådliggöra embryots utveckling dag
för dag. Användarna kan snurra, vrida och zooma embryot och välja t.ex.
vilka hinnor som skall visas.
Materialet används i undervisningen sedan hösten 2001.
Projektledare: David Örtoft och Hanna Reuterborg
Mer information: http://info.ki.se/news/utbildningskongress/2002/
abstracts/20020322_23.html
9. Infektionssystemet, Karolinska institutet

Många tusen diabilder som samlats under flera årtionden har digitaliserats, och 3 000 av de bästa lades in på 53 cd, sorterade efter diagnos och
symptom. Dessa ska göras tillgängliga för undervisningsändamål genom
ett söksystem som man har prövat på ett mindre antal diagnoser.
Kontaktperson: Anders Thalme
Mer information: http://www.lime.ki.se/cul/activities/cal/projects.htm,
http://info.ki.se/news/utbildningskongress/2002/abstracts/20020322_
03.html
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Biblioteken, nätet, undervisningen
Biblioteksaspekter på nätbaserad medicinsk
undervisning
– Den högre utbildningen i informationssamhället har en fantastisk
situation: världens samlade vetande är direkt tillgängligt. Genom konsortieupphandlingar av licenser för vetenskapliga tidskrifter och databaser har bibliotek större och större tillgång till vetenskaplig litteratur.
De svenska högskolebiblioteken kostar i dag en miljard. 300 miljoner
kronor går till tidskrifter och databaser – varav 100 miljoner kronor i
gemensamma licenser till tillgång via nätet för 25 högskolebibliotek.
Det sade Per Olsson, chef för biblioteket vid Karolinska Institutet,
som i grunden hade en mycket positiv syn på vad nätet för med sig.
– Livslångt lärande är inte bara en politisk floskel, det är allvar. Och alla
är övertygade om fördelarna med en studentaktiverande pedagogik. Inom
bägge dessa områden erbjuder tekniken stora möjligheter, sade han.
– En intressant utveckling just nu är att universitetslärarföreningen,
rektorerna och bibliotekscheferna kämpar tillsammans för att lyfta frågan
om tillgång till vetenskaplig litteratur från högskolornas bedrövliga ekonomiska läge – och föra upp den direkt till departementet. Målet är att
göra alla tidskrifter tillgängliga för de studerande.
Allt är inte frid och fröjd

En viktig aspekt av nätet är att ”offentlig information faktiskt har blivit
offentlig”:
– Det är fortfarande ojämnt, beroende på skiftande mognad hos olika
offentliga institutioner. Men det har aldrig tidigare varit så lätt för vem
som helst att få tag i offentliga uppgifter.
– Samtidigt kan var och en publicera sig var som helst, över hela världen. Tekniken är rätt okej numera. Så man kan fråga sig varför vi träffas
så här. Är inte allt frid och fröjd? Nej, det finns en rad hinder också.
– Det finns basala kunskapsbrister hos både lärare och studenter. Om
man ser till bredden behövs oerhört stora insatser här.
– Det finns samordningsbrister som är uppenbara, mellan lärare lokalt,
och mellan lärare och bibliotekspersonal. Detta är ett outforskat område.
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Jag tror att det finns ett fantastiskt sprängstoff i mötet mellan det akademiska och det pragmatiska perspektivet. Det saknas till sist också samordning mellan lärosätena – i Sverige och internationellt.
Vad kan då biblioteken bidra med?
– Vi kan samarbete med lärare om hur vi kan nå utbildningsmålen. För
att klara det livslånga lärandet krävs en kompetens att använda information – en informationskompetens: söka, identifiera och kritiskt värdera.
Biblioteken fortsätter att hålla reda på och strukturera informationskällor och läromedel. De kan på så sätt förenkla arbetet för den enskilde
studenten.
– Vidare ger biblioteken en gratis tillgång till de vetenskapliga tidskrifterna och databaserna, genom de nationella licenserna. Men det räcker ju
inte med att universitetsvärlden har denna tillgång. Även sjukvården behöver det. Men här släpar det efter och det är en mer arbetsam process.
Biblioteken kan också ta hand om ”tråkiga” moment som t.ex. att massutbilda lärare och studenter kring utbud och handhavande.
– Vi är bra på att organisera, administrera och samordna utveckling
inom det här området – det kan den övriga akademin slippa. Biblioteksfolk är kreativa men pragmatiska samarbetspartner: vi möter lärare med
visioner och bryter ner det drömda till det som är möjligt att förverkliga
nu. Det är inte fel att bygga luftslott. Men det räcker inte. Bibliotekarierna
ser jag som kopplare mellan teknik, innehåll och användare.
– Jag hoppas få höra vad vi kan göra mer – och jag representerar alla
bibliotekarier när jag bjuder upp till dans.
Kirsti Lonka frågade om biblioteken är en del av läromiljön eller något
isolerat, och fortsatte:
– Hur integrerar vi biblioteken med lärarutbildningen? En kurs i evidensbaserad medicin borde vara naturligt att ha tillsammans.
– Just där görs en del, svarade Per Olsson, men målet att studenter ska
lämna utbildningen med god informationskompetens lever vi inte upp till.
Där kan vi göra mycket mer för att integrera biblioteken i utbildningen.
Martin Rydmark menade att det handlar om hur man hanterar hela
utbildningsmiljön, som i dag är uppdelad på lokalansvariga, innehållsansvariga och teknikansvariga, och lärare. Det krävs bättre samordning
– och det ansvaret ska biblioteken ta till sig.
– Institutionerna har ofta egna bibliotek. Hur är det med samordning
och registrering? undrade Per-Gotthard Lundquist.
Per Olsson svarade att det skiftar mycket när det gäller hur man upprätthåller registren och med vilken kaliber. Intressena kolliderar ibland
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mellan institutioner och bibliotek. Det är inte alltid självklart att det som
finns på institutionernas bibliotek är utlåningsbart. Men när det gäller
tidskrifterna är problemet på väg att försvinna, i takt med att alltfler kan
hämtas via nätet.

En egen biblioteksportal för att hitta rätt i
informationsöverflödet
Med systemet ”Mitt Bibliotek” (”My Library”) kan biblioteksanvändaren enkelt bygga sin egen personliga ingång till det elektroniska biblioteket. Där kan man bl.a. styra vilka länkar och uppdateringar av olika
slag som ska finnas.
Biblioteket vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet har sedan
början av 2000 arbetat med att utveckla ett elektroniskt bibliotek. I det
ingår att man använder detta system, som utvecklats vid ett universitet
i North Carolina, USA.
Bibliotekarie Yvonne Hultman berättade att när Lunds universitet i februari 2000 övergick till en decentraliserad organisation för biblioteksverksamheten, valde medicinska fakulteten att satsa på ett eget bibliotek i
stället för att vara inhyst i det stora universitetsbiblioteket. Och man ville
ha ett elektroniskt bibliotek, utifrån en vision om bättre information och
service som stöd för lärare och studenter.
I en första fas valde de alltså systemet ”My Library”, ett portalsystem
för elektroniska bibliotek.
Genom det får användarna tillgång till elektronisk information om
medicin och omvårdnad, som är utvald och granskad, vilket innebär fördelen att problemet med ”informationsöverbelastning” minskar.
Var man än befinner sig kan man komma åt sin sida, via Internet.
– Det blir ett personligt bibliotek med en egen bibliotekarie. Användaren hittar lätt nyheter och kan integrera dessa med andra ämnesresurser.
”My Library” ingår i all biblioteksundervisning och man ägnar sig
också åt uppsökande verksamhet, med möten med användare. Kontaktpersoner på institutionerna får utbildning för att kunna fungera som stöd
för kollegorna.
Systemet kan också integreras i nätbaserade kurser, som ett verktyg för
lärare. Aktuellt är bland annat en doktorandkurs för de många doktorander ute i världen som inte kan komma till Lund.
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Nästa fas i utvecklingen är att etablera något som man kallar för ”ett
kvalificerat studiecentrum”. Skillnaden förklarar Yvonne Hultman så här:
– Ett bibliotek planeras utifrån samlingarna, medan ett studiecentrum
planeras utifrån studenternas arbetssituation: det blir en arbetsplats och
mötesplats, där det finns material, datorer, informationstjänster, lärare,
bibliotekarier och IT-personal.
Tre arbetsgrupper arbetar – med lokalplanering (i såväl Lund som
Malmö), med innehållet – och med pedagogik, IT och bibliotek.
Yvonne Hultman fick frågan vad My Library tillför utöver en vanlig
länksamling.
– En viktig skillnad är att användaren själv formar sin sida inom bibliotekets system, vilket gör att det blir mycket lättare att hitta det man
verkligen vill ha. Det är något mer än en egen bokmärkeslista.

Socialstyrelsens arbete från Mars till
databaspublicering på nätet
– Det finns för mycket information. Det är en realitet med informationsöverbelastning. Många har svårt att sålla fram guldkornen. Men
vi har försökt att gå från att visa upp informationen, till att göra den
tillgänglig i ett definierat och strukturerat sammanhang.
Björn Emanuelsson, Socialstyrelsen, beskrev hur myndigheten har
arbetat med Internet inom ett av sin två huvudområden – kunskap och
information. Det andra området är tillsyn.
Det började med att allt var som en kökkenmödding. Men från att först ha
experimenterat sig fram, har Socialstyrelsen utvecklat riktlinjer och skärpt
kraven på kvaliteten i informationen, berättade han.
– Vi tog itu med att skapa egna interna definitioner och strukturer
för informationen. Vi la ner mycket möda på den medicinska databasen
Mars. Och vi kom fram till att informationen måste gå att bryta på olika
sätt, för att man ska kunna hitta den.
Socialstyrelsen måste vara tydlig i sin framtoning:
Vad är regler och rättstillämpning?
Vad är rekommendationer och övriga ställningstaganden?
Och vad är förmedling av kunskap och information?
– I dag har vi 29 olika dokumenttyper, som alla står för någonting speciellt. Detta är förstås ett internt perspektiv mer än omvärldens. Men det
innebär ändå en kvalitetstrappa.
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Nästa steg är ett nytt dokumenthanteringssystem för så kallade metadata, som gör det möjligt att med databaser som grund publicera information på nätet.
Smed – svenskt medicinskt fönster

Nätplatsen Svenskt medicinskt fönster, Smed (www.smed.org), startade
Socialstyrelsen i samarbete med Landstingsförbundet, Läkemedelsverket,
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Spri.
– Idén är att vara ett varudeklarerat filter för medicinsk information på
Internet, förklarade Björn Emanuelsson. Här gör de deltagande organisationerna ett urval av sina dokument, utifrån gemensamma interna dokumenttyper. Man har gemensamma rubriker som ”diagnos” och ”åtgärd”.
Vi talar bara om vilken typ som finns, men materialet finns hos respektive
nätplats. Det är en stor länksamling.
I Smed kan man söka t.ex. på epilepsi och få 16 träffar och veta att alla
är relevanta – jämfört med oöverskådliga 4 000 träffar ute på nätet, där
man inte vet riktigt vad som är vad.
Han tycker att Smed har varit bra, som en av de första vårdnätplatserna
i Sverige. Men Smed har problem med underhåll och att överleva personoch teknikbyten.
Och det går inte att låtsas som om det som finns är det enda som gäller.
På senare år har det ju dykt upp mängder av nätplatser av olika slag som
behandlar hälsa. Därför har Socialstyrelsen också genomfört en inventering av patientinformation på nätet, utifrån ett antal kvalitetskriterier
för hälsorelaterade nätplatser. Dessa kriterier handlar om öppenhet och
ärlighet om vilka som står bakom nätplatsen, nätplatsens finansiering,
möjligheter till interaktivitet, säkerhet och personlig integritet när det
gäller besökares personuppgifter, hur aktuell information på nätplatsen
är samt hur man kvalitetssäkrar sina länkar.
Vad händer framöver? Björn Emanuelsson tror att man kommer att
utveckla SIS-standard för metadata.
– I framtiden kan ett dokument koppla multipla metadata-set beroende
på dokumenttyp och målgrupp. Vi måste anpassa oss till internationella
standarder för metadata, men vi måste också kunna ha nationell standard
om det behövs.
– Det gäller att underlätta formellt och informellt samutnyttjande och
samarbete. På Socialstyrelsen har vi ett intresse som myndighet av att
synas, och att material kommer till användning.
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Rolf Attström kommenterade att Smed har använt samma teknik som
vetenskapliga tidskrifter, där det som publiceras granskas av en redaktion.
– Det är ett utmärkt sätt att jobba, men det är svårt fortsätta att göra
så över tiden. Material åldras, det kommer nytt, och ingen myndighet kan
hålla kvalitetsnivån på sitt material. Men kärnan är att man har experter
som granskar och hämtar in material.
Göran Petersson frågade om Socialstyrelsens erfarenheter av ämnesexpertgrupper – och hur framtiden för dem ser ut.
– Vi avskaffar dem, av besparingsskäl, svarade Björn Emanuelsson.
Men när de fungerade var det bra för oss att ha en grupp för att värdera
material som vi tog fram. Det gav en god förankring och innebar en hjälp
att rekrytera författare, och att prioritera arbetet. I stället bildas nu tvärvetenskapliga och tvärprofessionella grupper för att arbeta med nationella
riktlinjer i olika frågor. Men det är mer omfattande och tidsödande.

Medicinska nätplatser
– kvalitet, uppdatering, användbarhet
– Det råder ett stort informationsbrus och det är svårt att hitta kvalitetsbedömda resurser. Vilken information kan jag lita på? Vad är kvalitet
på nätet?
Göran Petersson, Medcal och Nätuniversitetet, berättade om en undersökning som Medcal har genomfört.
En grupp bestående av ledamöter i Medcal från olika ämnesområden och
universitet runtom i landet satte upp följande kriterier för att karaktärisera
nätplatser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Typ av utgivare
Uppdatering
Form för granskning av material
Målgrupp (bl.a. utbildningsnivå)
Förpackning
Typ av resurs
Pedagogiskt syfte
Innehållets kvalitet och täckningsgrad
Gränssnittets art och användarvänlighet
Tillgänglighet

Som en summering skulle gruppen ta ställning till den grundläggande
frågan: ”Kan man rekommendera den här nätplatsen till medicinstudenter och kollegor?”
De utgick från en löpande lista på 375 medicinska länkar, hämtade
från KI:s biblioteks nätplats, inom områdena ögonsjukdomar, öron-,
näs-halssjukdomar, neuroanatomi och munhålesjukdomar. Länkarna
hade samlats in och sorterats av en bibliotekarie. Det betyder att de alltså
redan var utvalda en gång för att ha en viss, grundläggande kvalitet.
Men resultatet visade att allt inte var guld.
• Tolv nätplatser var inte tillgängliga och nitton var inte användbara av
olika skäl.
• I flera fall var det oklart vem som var ansvarig utgivare av nätplatsen.
Bakom knappt 20 procent saknades uppgift om utgivare. Bakom var
tredje nätplats stod ett lärosäte. Bakom 70 procent stod lärosäte, organisation eller klinik medan 10 procent hade företag eller privatpersoner som utgivare.
När var nätplatserna senast uppdaterade? Det vet man inte i de flesta
fallen (55 procent). I fler än 20 procent av fallen hade nätplatserna inte
uppdaterats på ett år eller mer.
Hur granskades innehållet på nätplatserna? I 44 procent av fallen fanns
en ämnesredaktion, men på hälften fanns det inte angivet hur det gick till.
Urvalskriterier fanns på drygt 8 procent av nätplatserna.
Materialet handlade om patologiska tillstånd i knappt 39 procent och
normala tillstånd i 29 procent av fallen.
Det var svårt att värdera pedagogiskt syfte, förklarade Göran Petersson.
Gruppen kom fram till att i 35 procent var det anvisningar och instruktioner. Det var test i nio procent, problembaserat lärande i fem procent och
simulering i fem procent av nätplatserna.
Det presenterades åsikter i 24 procent av fallen, anekdoter i knappt 4
procent.
Kan man rekommendera de här anbefallna länkarna? Kvaliteten
bedömdes som ”acceptabel” i 45 procent av fallen, ”bra” i 24 procent,
”mycket bra” i 8 procent – och 23 procent av nätplatserna klassades som
”dåliga” eller ej bedömbara.
Vem ska granska resurser på nätet? Göran Petersson menade att det inte
går att granska alla resurser som finns på nätet. I stället måste någon form
av urval ske så som gjorts vid KI:s bibliotek. Ett sådant urval kan ske utifrån de krav man har på kvalitet och uppgifter om utgivare, uppdatering
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etc. Ett annat sätt är att skapa databaser med enbart kvalitetsmärkt material. Medcal föreslår en granskningsmodell med fem typer av redaktioner
och referensgrupper, för olika saker:
1. Ämne och innehåll.
2. Struktur och teknik.
3. Användare och studenter.
4. Design och form.
5. Etik och juridik.

Debatt: Nytta och problem med information
på nätet som resurs
En panel diskuterade kring nytta och problem med information på nätet,
som resurs för studenter. Går det att kvalitetssäkra nätplatsernas innehåll?
Rolf Attström utgick från sina egna erfarenheter av att söka på nätet:
– Det finns så mycket att jag blir frustrerad. Det främjar en ytlig inlärningsstil.
Rolf Attström varnade för att många får lära sig att hitta information –
men inte kritiskt värdera den. ”Filter kan inte ersätta kritiskt tänkande.”
Kirsti Lonka hävdade att det ”finns ingenting som är kvalitetssäkrat”:
– Alla människor är begränsade. Det finns ingen guru som kan garantera något. Massutbildning i informationskompetens är det enda sättet
att hantera detta. Och jag tror mycket på samarbetande lärande: många
tittar på samma sak med olika infallsvinklar, tänker högt och för en dialog: ”Vad tror du?”.
Ole Winding menade att går man till nätsidorna från de stora amerikanska universiteten, har man en rimlig chans att hitta material som är
uppdaterat och signerat.
– Men det enda sättet för en medicinstudent att känna sig riktigt säker
är att fråga sina lärare inom olika specialiteter om vilket material på nätet
som rekommenderas av den egna institutionen.
Per Olsson hävdade att eftersom utbudet aldrig kommer att kunna kontrolleras, är det lika bra att lägga ner arbetet på avnämarsidan:
– Det handlar väldigt mycket om utbildning och dialog, för att träna
upp en kritisk förmåga och ”lära sig att sikta”.
Yvonne Hultman sade att kvalitetssäkring i bibliotek är så otroligt
mycket – från kortkurser för informationskompetens till paket som ”My
Library”.
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– Att ge sig ut och fara på alla sidor är kanske inte det bästa. Det kan
vara bra att snäva in sitt sökande på olika sätt.
Per Olsson talade om att det kaos som uppstår med informationsöverflödet bland annat beror på att många saknar det basala organisationskunnandet. Bara genom att ställa frågan: ”Varifrån kommer informationen?”
kan man göra mycket för att bidra till förmågan att kritiskt granska.
Ole Winding jämförde med tiden före nätet, då forskare gick in på bibliotek och kollade tidskrifter, där inläggen var granskade av kolleger (peer
review). Sådana granskningar måste finnas även på nätplatserna och de
elektroniska tidskrifterna, om de ska vara värda att läsas av studenter och
forskare. Han sade också att mycket av det som man kan använda på nätet
är mer komprimerat än det som man söker på biblioteket.
– Det är ofta som att läsa sammanfattningar av inlägg på vetenskapliga
konferenser (abstracts): det blir ytligt, även om det är godkänt.
– En enskild studie kan alltid vara fel även på den bästa nätplats – men
jag går hellre till läkarförbundets nätplats än någon astrologinätplats,
sade Kirsti Lonka.
Något som hon tyckte var nytt och bra är de nätgemenskaper (communities) och diskussionsgrupper, där det ständigt pågår framstegsbefrämjande diskussioner i olika ämnen.
Björn Emanuelsson förklarade att det som är bra med standard för
metadata är att man direkt ser vad det är för information som finns på
en nätplats.
En student i publiken pekade på bristen på fulltextinformation, även
om det börjar komma inom vissa ämnesområden, som molekylärbiologi.
Han tyckte att forskare oftare skulle kunna lägga sitt material på sina egna
hemsidor. Men Rolf Attström svarade att man ännu inte hittat formerna
för hur man ska göra det. Han menade också att man måste ta ställning
till vilken metod att lära man går in för, innan man tar ställning till Internet som källa för lärande.
Nordiskt samarbete kring elektroniska resurser?

Vad krävs för att nordiska institutioner ska kunna dela elektroniska resurser?
– För Socialstyrelsen är målet att allt som produceras av myndigheten
lätt ska kunna hittas, med tydligt förpackningsdatum och uppgift om
avsändare, sade Björn Emanuelsson. Vi är intresserade av samarbete. Vi
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samarbetar inte på IT-sidan med våra nordiska motsvarigheter, men inom
olika ämnesområden samarbetar vi också om att utveckla information.
Rolf Attström tog upp problemet med att saker avvisas bara för att det
är ”inte uppfunnet här” – och lika mycket som detta gäller mellan de
nordiska länderna, gäller det mellan de olika fakulteterna inom Sverige.
– Men det här är en otroligt aktuell fråga, eftersom det i alla länder är
dyrt att utveckla elektroniska resurser för utbildningen, samtidigt som de
ekonomiska medlen minskar. Vi behöver samarbeta! Det är nödvändigt
att vi undersöker möjligheterna.
– Ett nordiskt samarbete om elektroniska resurser vore idealiskt – och
det går om man vill, sade Yvonne Hultman.
Per Olsson instämde – finns viljan så går det och det finns mycket att
vinna. Ekonomiska intressen kan finnas med i bilden när det gäller villkoren för att använda läromedel som produceras på enskilda lärosäten.
Men kommer man bara överens, så kan biblioteken stå för spridningen
rent praktiskt.
– Javisst måste vi samarbeta! Vi lever i ”den globala byn” och ytterst
behövs ett samarbete på världsbasis, sade Ole Winding. Jag tillhör den
amerikanska organisationen ”Slice of life” och vi har goda erfarenheter av
utbyte av material. Och i ”World federation of medical education” arbetar
en grupp med riktlinjer för att använda IT i medicinsk utbildning. Det
går bland annat ut på att involvera användare, använda öppen arkitektur
– och återanvända och modifiera material lokalt. Ett gott exempel är den
databas med anatomiska bilder som vi bygger upp i Köpenhamn. Hittar vi
något bättre på nätet, så gör vi det inte själva utan hänvisar dit.
Kirsti Lonka frågade om man egentligen talade om skandinaviskt eller
nordiskt samarbete? Människor i de tre skandinaviska länderna Sverige,
Danmark och Norge kan förstå varandras språk, om än med viss möda.
På konferensen fanns inga från de två nordiska länder, Finland och Island,
där språket i praktiken utgör en mur mot de skandinaviska länderna.
– Var ärliga och säg att det är ett skandinaviskt samarbete som det är
tal om här, sade Kirsti Lonka.
Samtidigt menade hon att med tanke på de höga kostnaderna vore Norden med sitt underlag bestående av en befolkning på över 20 miljoner en
bra grund.
Ole Winding såg dock inget stort problem när det gäller nordiskt kontra skandinaviskt samarbete:
– Vi kör allt material på engelska, som i studierna.
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Per-Gotthard Lundquist berättade om ett samarbete kring en nordisk
lärobok om hörselsjukdomar, där det uppstod problem om språket:
– Lösningen blev att alla skriver sina texter på engelska – och sen översätts de till de nationella språken. Men genom att använda modern teknik
kan man ha gemensam layout och samma bilder – och samma text, fast på
olika språk. På så sätt får man råd med mycket mer tillsammans.
Karolinska Institutets bibliotek har en databas som drivs i samarbete
mellan Finland, Danmark och Sverige, där dokumenten är på engelska.
Databaserna är tillgängliga för studenterna, och borde också vara en resurs i det livslånga lärandet. Men när studenterna läst färdigt och kommer ut i sjukvården, minskar tillgången till databaser nästan till noll. I
landstinget i Stockholm har man inte ens Cochrane-databasen, som är en
av grundstenarna för den evidensbaserade sjukvård som alla talar om.
– Det är viktigt att universiteten samarbetar med sjukvården. Det behöver göras mycket för att de satsningar som görs i utbildningen ska fortsätta i ett livslångt lärande.
Yvonne Hultman konstaterade angående samarbete att inom den
svenska biblioteksvärlden gäller fortfarande revirbevakeri, trots att man
talar om nätverksamarbete.
– Ett exempel är våra erfarenheter av ”My Library”-systemet: i Sverige
har de övriga biblioteken inte varit intresserade, det har varit helt tyst
– men till Norge bjöds vi in till ett möte där alla norska medicinska bibliotek var med och lyssnade.
Björn Emanuelsson framhöll att det är väldigt viktigt att samtidigt
kunna tillfredställa olika målgrupper – t.ex. högre utbildning och yrkesverksam omvårdnadspersonal. Erfarenheterna från de kommersiella näthälsoplatserna var att det, tvärtemot vad många trodde, fanns lite pengar
att hämta här. Därför blir det de officiella nätplatserna som gäller, som är
mycket dyra att producera och än dyrare att vidmakthålla.
Kirsti Lonka berättade att i Finland producerar man ett material om
riktlinjer i vården – översatt till svenska – som kommer ut på CD-rom
fyra gånger om året. Materialet är upplagt så att man kan mata in nyckelord och få ut riktlinjer för just det fallet – till exempel ”patient, åtta år,
astma, nötallergi”.
Det finns flera orsaker till att man valt vägen att ge ut materialet på
CD-rom. Uppkopplingen till nätet är fortfarande begränsad i vården.
Nätet är inte alltid pålitligt – och kvaliteten är inte alltid tillräckligt bra,
till exempel när det gäller radiologibilder.
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Ole Winding berättade om ett möte i Chicago där han gått till studenterna och frågat vad de använder nätet till. Svaret var: hämta examensrelaterade material som läraren lagt ut där.
Borghild Roald sade att visst kan man tala om riktlinjer för nätanvändning från experter – men man ska inte glömma att den revolution som har
inträffat handlar om demokratisering av kunskap.
– Detta tar inte bort behovet av vägledning om vad som är gott och vad
som är skräp. Men man måste komma ihåg att det är en demokratisering
som äger rum!
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Avslutning
Slutdebatt: Från strategisk plan till
handlingsplan till realitet
Temat för slutdebatten var ”Från strategisk plan till handlingsplan till
realitet”.
Ett tidigt inlägg från en medicinstudent, Kristoffer Södersten, kom
att prägla en betydande del av debatten:
– IT-strategier finns – men inte kunskaper och pengar för att utföra
de mest basala behoven. En konkret bild: I datorsalarna fungerar inte
fem av datorerna. Det är en stor skillnad mellan vad vi pratar om här
och vad som finns i verkligheten. Ett sätt att råda bot vore att erbjuda
studenter att köpa egna datorer billigare och erbjuda möjligheter att
koppla upp sig på nätet.
– Det är fakulteternas ansvar att genomföra de IT-strategier som
man har. Men okunskap och rädsla hos ledande personer sätter käppar
i hjulet.
Ole Winding sade att det är viktigt att få universitet och högskolor att acceptera användning av IT.
– Fakulteten har en helt avgörande roll i utvecklingen, men det är svårt
att styra den. Och det är resurskrävande att ställa om sig.
Han menade att det kommer att ta längre tid för universiteten att ta till
sig IT som verktyg, jämfört med omvärlden, eftersom lärarna får beskedet
från ledningen att de kan ta verktyget i bruk om de har lust … Han berättade att han hade frågat sin dekan om man kunde ställa krav på lärarna att
ta till sig ny teknik – men har fått svaret att det kunde man inte. Borghild
Roald svarade att det handlar om att lära lärarna – inte att ställa krav.
Bo Jordin menade att för universitet och högskolor innebär det en stor
utmaning att utforma en gemensam policy.
– Anarki har motverkat ett nationellt förhållningsätt. Universitet och
högskolor kan identifiera vilka problem som finns med det nuvarande
regelverket. Vi som normerande institution ska stödja och underlätta processen. Alla som ser konstigheter bör kontakta oss, så får vi se om vi kan
påverka genom våra föreskrifter. Det behöver inte bara vara bestämmelser. Ett intressant område vad gäller normering är finansieringsformer för
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tjänster. Det är ett stort hinder i dag. Vi ser ju tendenser att sträva efter
likformighet i landet när det gäller abonnemangsavtal. Många aktörer har
ett gemensamt intresse av att komma fram till lösningar.
Peter Löwenhielm såg beslutsfattarnas brist på kunskaper som ett hinder i utvecklingen.
– Med hårdnande ekonomi strävar man efter att driva alltmer i projektform, för att få mer grepp om kostnaderna – och detta kan skapa problem.
För att kunna genomföra en IT-strategi – konkretiserat exempelvis i ett
”lärcentrum” eller ett ”lärlabb” – krävs sådant som IT-utrustning och
pedagogik. Men det krävs också tjänster som inte går att ha i projektform,
framför allt när det gäller IT-stödet. Även med en robust IT-plattform
uppkommer alltid problem och användarna måste kunna få hjälp att lösa
dem. Fakulteterna måste ta ansvar för den kostnaden.
Martin Rydmark sade att det är lätt att skriva vackra ord i en strategi,
och en handlingsplan tar några timmar till – men för att sen få det att bli
verklighet krävs ett fast ansvar i ledningen som ger direktiv och skapar
resurser och möjligheter i form av infrastruktur och tjänster, så att det
verkligen går att genomföra.
– Det går inte att lita på en tillfälligt uppblommande entusiasm. Ansvaret ligger hos beslutsfattarna.
Borghild Roald tog till orda i sin egenskap av representant i universitetsledningen:
– Det är lätt att konstatera att policydokument inte har någon betydelse
utan legitimitet uppifrån: Vem gör handlingsplanen? Hur förankras den i
ledningen? Om planen inte förankras spelar den ingen roll.
– Fakulteterna har ansvar vad gäller infrastrukturen, det vill säga att
det finns datorer nog och att det finns en stödorganisation som fungerar.
Min egen erfarenhet från arbetet i en fakultetsledning är att där finns en
medveten linje, men att vårt stora problem är hur man får alla lärare att
utveckla relevant material. Vi har lagt ett stort fokus på att skapa stöd till
lärarna. Men det finns personliga hinder.
Mats Sjökvist, Uppsala universitet, menade att ett genomgående dilemma när det gäller e-lärande eller distansundervisning är att ”de som
har pengarna” fortfarande tror att detta är ett sätt att förbilliga utbildningen.
– När det gäller distanslärande talas det om att halvera beloppen. Jag
deltog i distansutbildningsprojekt inom ramen för Dukomutredningen i
slutet av 90-talet och vi kom fram till att det inte är så. Men det finns ett
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stort motstånd mot att ta till sig detta. Det finns glaskupor som informationen inte går in i.
– När det gäller de icke-fungerande datorerna är det många som har
fått fram pengar till datorer till studenter – men som glömmer bort en plan
för de uppdateringar av programmen som är nödvändiga.
Kirsten Hofgaard Lycke trodde inte att problemen med att få lärare
engagerade hade med åldern att göra.
– Jag har en hög med ansökningar om projektbidrag, och alla sökande
i ett projekt är över 58 år. Många äldre lärare vill göra annat och ser sig
om, medan unga lärare strävar mer efter att komma framåt i karriären
och inte är intresserade av annat. Alltså måste man motivera lärare, visa
att det är trevligt och bra och förklara varför man måste samarbeta. För
det är lärarna som ska göra jobbet.
Bo Jordin vägrade att se äldre lärare som av naturen mer obenägna
att ta till sig IT som arbetsredskap, utan såg det mer som en pedagogisk
utmaning.
Peter Löwenhielm vände sig mot att man måste få äldre lärare att acceptera IT.
– Låt dem ”vara gudomliga med krita och svarta tavlan”! Varför måste
vi omskola dem? Låt dem ta det lugnt fram till dess att de pensioneras.
Kristoffer Södersten sade att eftersom lärare – även över 58 år – borde
vara intresserade av pedagogik, borde de vara intresserade av IT.
– Annars har de inte insett vad de håller på med.
”Det krävs en tung driftsorganisation”

Yvonne Hultman reagerade mot ett gammeldags tänkande om IT som
lever sitt eget liv, utan människor som jobbar med den.
– Detta synsätt borde vara förbi. Vi måste ha en solid infrastruktur.
Borghild Roald hävdade att det också finns en ökande medvetenhet
om att IT-stöd i undervisningen kräver en solid organisation och en betydande support. Lärosäten som KI och Harvard har ordentliga stödcentrum och universitetet i Oslo jobbar med detta nu.
Runo Ögren, Göteborgs universitet, hävdade att det inte var tekniken
som var problemet, utan attityderna – och beskrev tre trappsteg i synsättet:
1. ”Tekniken är inte mer än en penna” – alltså kostar det inget att sköta
om den …
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2. ”Tekniken kräver tekniker” – en vaktmästare får en kombinerad
tjänst där datasupport ingår.
3. ”Tekniken hör hemma på den strategiska chefsnivån”.
– I år fick jag jobb som IT-strateg och chef för IT-avdelningen – och för första gången jämställdes den funktionen med funktioner som ekonomi, personal och utbildning, sade han. När det gäller attityder måste man sprida
en insikt om att det kostar pengar. Fortfarande är det vanligt att hävda att
”med mindre pengar måste vi koncentrera oss på det medicinska”, trots att
man måste satsa runt omkring för att få en bra utbildning idag.
– I ett lite längre tidsperspektiv har det ändå hänt ganska mycket – det
pressar på från kommersiella krafter och nya generationer av studenter.
Det finns väldigt positiva fakulteter. Men det krävs en tung driftsorganisation.
Rolf Attström pekade på att det är lärarna som kan bidra med innehåll
och det gäller därför att ta fram belöningsmekanismer för att få dem att
delta.
– Få kan köpas för pengar, men de kan värdera tid och få support för
att dela med sig av det de har samlat på sig, och som de först kan ha svårt
att se hur de ska kunna föra ut med hjälp av IT.
Ole Winding pläderade för att de lärare som har kompetens om innehållet ska erbjudas hjälp med formen för IT-läromedel inom sina områden.
Martin Rydmark menade att det inte är åldern som avgör, men att det
finns en lucka mellan studenter och lärare.
– När det gäller samverkan på institutionsnivå har vi ett budgetsystem
som bygger på lektionstimmar och föreläsningar och det främjar föreläsningstunga scheman, men alternativ pedagogik gynnas inte. Det finns
ett konkurrenstänkande som gör att man inte vill släppa in nya ämnen,
eftersom det skulle omdirigera befintliga medel. Fakulteterna konkurrerar också med andra fakulteter och det leder till inställningen ”vi ska inte
hjälpa andra”. Det behövs mer kunskaper om hur pengar styr organisationen – och främjar eller hämmar nytänkande.
Peter Löwenhielm menade att revirdriften finns fast förankrad i den
akademiska världen.
– Men möten som detta kan skapa möjligheter att påverka och förändra, för en bättre samverkan för att få fram bra saker.
Borghild Roald avslutade med att tacka för en god diskussion:
– Atlantångarna är på väg att svänga – ett sånt här möte visar att det
händer mycket och det ska vi ta med oss hem.
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”En tilläggskostnad går inte hävda i längden”

Hans Jalling, som startade Grundutbildningsrådet, numera Rådet för
högskoleutbildning, och senare Medcal, gjorde så några reflektioner kring
utvecklingen under åren som gått och diskussionen på årets konferens.
Han jämförde med den föregående konferensen 1998 som var ett möte
mellan entusiasterna och dekanerna. Även om mycket gott gjordes av utmärkta entusiaster inom sina ämnen, är det tveksamt om IT-stött lärande
ännu har fått någon större betydelse för studenternas lärande.
– Utvecklingen går framåt, men fortfarande pratar vi pengar och ITresurser på universiteten. Det handlar om att prioritera när det blir mindre
resurser och alla vill ha mer. Det gäller att övertyga om att det är värdefullt. Om det är en tilläggskostnad går det inte att driva i längden. En projektledare måste visa i handling att det man satsar på ersätter något annat:
”När jag har gjort min kurs, kan vi spara medel som går att använda på
något sätt”. Annars kan vi sitta här tills mina barnbarn är pensionärer och
talar om okunniga och oförstående universitetsledningar …
En paradox är att det aldrig har funnits så stora pengaströmmar inom
området IT och medicinsk utbildning som nu. EU och olika stora organisationer har stora utvecklingsresurser.
– Men vi måste få fram intresset inom universitetsvärlden också. Australien säljer medicinsk utbildning på distans för 20 miljarder kronor till
Sydostasien. Kunde vi sälja utbildning på export för ett antal miljoner, så
kunde vi säkert få anställa IT-tekniker både här och där …

Och nästa steg? Slutord från arrangörerna
Anna-Lena Hulting, Medcals ordförande, avslutade med att konstatera
att det har varit två givande dagar:
– Vi har samlats här med olika bakgrunder och liv i den akademiska
världen och talat om hur ny teknik för att stödja utbildning ska kunna
komma fram på ett bättre sätt än hittills. Jag kommer att tänka på vad
jag som läkare fått uppleva när det gäller teknik i arbetet, jämfört med
min mans farfar som var distriktsläkare. Han hade stetoskop, men inte
blodtrycksmanschett, inte alla laboratorieresurser och undersökningar
som jag kan använda. Han hade få av de mediciner som jag skriver ut
– t.ex. penicillin.
– På samma sätt kan man jämföra hur förutsättningarna för läkarutbildningen har förändrats från när jag utbildades, till i dag. Min utbild-
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ning byggde mycket på att tala med patienter, för att lära oss ställa diagnos
och välja rätt behandling. Att överföra kunskap byggde i hög grad på att
undersöka och prata med en erfaren läkare om det man såg.
– Under åren som har gått sedan dess har betydelsen av labb och röntgen för vårdens resultat ökat avsevärt. Och eftersom tekniken i själva
vårdarbetet har ökat, måste vi kanske diskutera vilken del tekniken har i
att överföra kunskap till nästa generation – till exempel genom simulatorer. Men jämförelsen mellan simulatorer för att köra bil och styra flygplan
är tankeväckande – avancerad IT måste kompletteras.
– Det är en komplicerad värld vi har att möta. Det som vi ser när vi
träffas blir en syntes av kunskap och erfarenhet och idéer om hur vi tillsammans ska möta framtiden med de ekonomiska begränsningar som
finns. Det är aldrig roligt att göra dubbelarbete. Det går alltid fortare om
vi tar till vara andras erfarenheter. Norden är en bra startpunkt för samarbete. Vi kommer att alltmer vidga detta samarbete. Till Nordens fördelar
hör att vi på ett likartat sätt har samlat uppgifter om diagnos, prognos,
behandling och resultat i kliniska register. Det är en tillgång som aktörer
i näringslivet kommer att vilja gå ut och sälja på en internationell marknad.
– Till slut: ingenting går upp mot att mötas. All kommunikationsteknik
till trots: vart tredje möte måste man ses.
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Bilaga 1: Program
Torsdag 11/4 2002

Moderator: Göran Petersson
09.00–10.00 Registrering, kaffe
10.00–10.15

Välkomtshälsning! Behovet av teknikstödd
vård- och medicinarutbildning

Hans Wigzell, rektor, KI

10.15–10.40

MedCal (www.hgur.se/medcal):
Vad en nationell grupp kan göra
- projekt, inventering, nätverk

Anna-Lena Hulting, MedCal, ordf.
Göran Petersson, MedCal, verkställande ledamot

KNOWMOBILE (www.intermedia.uio.no/prosjekter/knowmobile)

10.40–12.00 - bakgrund och behov
- beskrivning av projektet, genomförande
- demoteknik/video
- studenterfarenheter

Borghild Roald, Oslo
Knut Lundby, Oslo
Ole Smørdal, Oslo
Johannes Hov, Oslo

12.00–13.00 Lunch
13.00–13.30 - ”PBL-DPBL (D=distribuerad)” forskningsaspekter

Kirsten Hofgaard Lycke, Oslo

13.30–13.50

Martin Burman, Umeå

- pedagogisk utvärdering

Learning Lab (www.learninglab.ki.se),ICT-projektet (ict.ki.se) och CUL (www.lime.ki.se)

13.50–14.10

- Hur KI arbetar aktivt med utveckling och
införande av IT-resurser inom all utbildningsverksamhet och på alla nivåer

Uno Fors, KI

14.10–14.30

- Samlade erfarenheter från MedCal
projekt ger stora fördelar: WASP – det
generiska Web-baserade fallsystemet som
alla kan använda för egen fallutveckling

Uno Fors/Patrik Johnsson, KI

14.30–14.50 - Innovativt exempel inom Dermatologi
och PBL

Mona Bäckdahl och Carl-Fredrik
Wahlgren, KI

14.50–15.20 Kaffe
15.20–15.40

MATADOR (www.telenor.no/fou/
prosjekter/matador/)

Martin Burman, Umeå

15.40–16.00 Hur teknikstöd kan förbättra lärandet.
Beskrivning av ett pågående projekt
(http://webzone.k3.mah.se/projects/flex/)

Hillar Loor, regisör
Gotland och Malmö

16.00–16.20 Den pedagogiska nyttan av IT – PDA (Personal Digital Assistant):s och simuleringar
- inledning

Kirsti Lonka, KI

16.20–17.00

- Diskussion:
Användbarhet? Kombination PBL och IT?
Knowmobile utanför Norge?

Johannes Hov , student, Oslo,
Ole Winding, Köpenhamn och WFME,
Kirsten Lycke, Oslo, Kirsti Lonka, KI
Per-Gotthard Lundquist(ordf), MedCal

17.15–18.45

Demos.

Lokal: Learning Lab/KI

1.

Knowmobile

Ole Smørdal, Oslo

2.

Matador

Martin Burman, Umeå

3. PharmaPac – globalt samarbete inom
farmakologi

Lars L Gustavsson, KI

4. ISP-VL – erfarenheter från globalt simuleringsprojekt

Uno Fors/Rolf Bergin, KI/MedCal

5. 3Dembryo – Interactive 3Danimation for
the web in medical education

Hanna Reuterborg/David Örtoft, KI

6.

Agneta Philipsson/Anders Thalme, KI

Infektionssystemet – Web-baserat fallpresentationsystem inom infektionsområdet
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7. SvalSim – erfarenheter från avancerade
medicinska simuleringssystem leder till
billigare bensin?

Samuel Edelbring/Åsa Lindström, KI

8.

Mona Bäckdahl/Carl-Fredrik Wahlgren, KI/MedCal

NUDOV – nationellt undervisningsprogram inom dermatologi och venereologi

9. MedView- journalgenererat utbildningsmaterial

Mats Jontell, Göteborg/MedCal

10.

VIP – tandlossningssjukdomar på webben
för global användning

Rolf Attström, Malmö/MedCal

11.

Virtual dentist

Margareta Molin, Umeå/MedCal

12.

OFTA

Jan Ygge, KI/MedCal

13. Dysphonia – stämband och röst – från CD
till webb

Leif Åkerlund/Peter Kitzing/
Göran Petersson m fl, MedCal

14.

Peter Löwenhielm, Lund/MedCal

19.00

Rättsmedicin – fakta och fall
Buffé på KI, Restaurang Jöns Jakob

Fredag 12/4 2002

Moderator: Anna-Lena Hulting
8.30–8.45

Digitala resurser: Effektiv användning
Biblioteksaspekter på nätbaserad
medicinsk undervisning
- KIB (www.kib.ki.se)

Per Olsson, KIB

8.45–9.00

- Utveckling av Socialstyrelsens
faktadatabas
(www.sos.se/Mars) och svenskt
medicinskt fönster
(www.smed.org)

Björn Emanuelsson, Socialstyrelsen

9.00–9.15

- Medicinska fakultetens bibliotek i utveckling: MyLibrary – det elektroniska
biblioteket. (www.medfak.lu.se/mis)
www.medfak.lu.se/bibliotek/Medicinska_
fakultetens_bibliotek_-_Lund

Yvonne Hultman, Lund

9.15–9.30

Kvalitet, uppdatering och användbarhet av
nätresurser

Göran Petersson, MedCal

9.30–10.10

Diskussion; Kan de nordiska länderna ha
samma digitala resurser inom hälsoområdet?

Kirsti Lonka, Per Olsson,
Björn Emanuelsson, Yvonne Hultman,
Ole Winding, Rolf Attström (ordf),
MedCal

10.10–10.40

Kaffe

10.40–11.00

Socialstyrelsens syn på IT-stöd och ITutbildade studenter – nationellt och internationellt perspektiv (erfarenheter från
www.ehtel.org)

Bo Jordin, Socialstyrelsen

11.00–11.45

Diskussion: ”Fra policy gjennom handlingsplan til realitet”. Vad är de medicinska
fakulteternas ansvar och möjligheter att
integrera IT i utbildningen? Vad kan en
medicinsk fakultet åstadkomma ensam och
i samverkan?

Bo Jordin
Kristoffer Södersten, student, Malmö
Ole Winding, Köpenhamn och WFME,
Martin Rydmark, Göteborg och
MedCal,
Peter Löwenhielm, Lund,
Borghild Roald (ordf), prodekan, Oslo

11.45–12.00

Sammanfattning/Avslutning

Anna-Lena Hulting

12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Styrgruppen Knowmobiles möte
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Bilaga 2: Deltagarförteckning
Nordisk medicinsk utbildning
i informationssamhället 11–12 april 2002
FÖRNAMN

EFTERNAMN

TITEL

UNIVERSITET/HÖGSKOLA/INSTITUTION

E-POST

Kjell-Åke

Ahlin

IT-koordinator

Veterinärmedicinska fakulteten, SLU

Kjell-Ake.Ahlin@vfak.slu.se

Wolfram

Antepohl

Dr.

Linköpings Universitet, Hälsouniversitetet

wolfram.antepohl@inr.liu.se

Rolf

Attström

Professor

Malmö högskola

rolf.attstrom@od.mah.se

Inge

Axelsson

Docent

Mitthögskolan

inge.axelsson@mh.se

Jenny

Bengtson

Interaktionsdesignstudent/kreativa miljöer

Malmö högskola

Jenny.Bengtsson.AS5@stud.mah.se

Maria

Bengtsson

Utbildningshandläggare

Karolinska Institutet

maria.bengtsson@admin.ki.se

Anders

Berglund

Univ.lektor/övertandläkare, ordf. i IT-kommittén

Umeå universitet

anders.berglund@odont.umu.se

Jonas

Boberg

Uppsala Universitet

jonas.boberg

Clara

Bredkvist

Student

Medicinsk Förening

Lars-Einar

Bresäter

Spec.läkare

Gbg Universitet

lars-einar.bresater@vgregion.se

Hans

Broström

Leg. vet, docent

SLU

hans.brostrom@kirmed.slu.se

Martin

Burman

Umeå universitet

Martin.Burman@bmg.umu.se

Mona

Bäckdahl

Prof.

Karolinska Institutet

Stefan

Cajander

Överläkare

Uppsala universitet

Stefan.Cajander@genpat.uu.se

Olivier

Courteille

Karolinska Institutet

Olivier.Courteille@lime.ki.se

Samuel

Edelbring

Utvecklare, IT-pedagogik

Karolinska Institutet

samuel.edelbring@lime.ki.se

Doris

Ederby

Univ.adj.

KI

doris.ederby@lime.ki.se

Björn

Emanuelsson

Avd. dir.

Socialstyrelsen

Bjorn.emanuelsson@sos.se

Åsa

Engström

Webutvecklare/designer

Karolinska Institutet

asa.engstrom@lime.ki.se

Uno

Fors

Prefekt

Karolinska Institutet

Uno.Fors@lime.ki.se

Margaretha

Forsberg Larm

Fil. lic.

Karolinska Institutet

Margaretha.Forsberg.Larm@lime.ki.se

Lars

Gustafsson

Professor

KI

lars-l.gustafsson@labtek.ki.se

Anna

Hammarsten

Multimediautvecklare

KI

anna.hammarsten@lime.ki.se

Peter

Hansell

Forskare

Uppsala universitet

Peter.Hansell@medcellbiol.uu.se

Lotta

Holm-Sjögren

Carelink

Stockholm

Johannes E J

Hov

Legestudent

Universitetet i Oslo

j.e.j.hov@studmed.uio.no

John

Hultberg

Fil.dr.

Göteborgs universitet

john.hultberg@fhs.gu.se

Anna-Lena

Hulting

Professor, ordf MedCal

Karolinska Sjukhuset

anna-lena.hulting@ks.se

Yvonne

Hultman Özek

Bibliotekarie, projektledare

Lunds Universitet

Yvonne.Hultman_Ozek@kanslim.lu.se

Jan-Olov

Höög

Prof.

Karolinska Institutet

jan-olov.hoog@mbb.ki.se

Marie-Louice

Isacson

Karolinska Institutet

marie-louice.isacson@admin.ki.se

Hans

Jalling

Emeritus grundutbildningsråd

Patrik

Jonsson

Systemutvecklare, Leg. sjukgymnast

Karolinska Institutet

Patrik.Jonsson@lime.ki.se

Bo

Jordin

Dr.

Socialstyrelsen

bo.jordin@sos.se
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FÖRNAMN

EFTERNAMN

TITEL

UNIVERSITET/HÖGSKOLA/INSTITUTION

E-POST

Peter

Kitzing

Läkare, projektmedlem/flexibelt lärande

Malmö högskola

peter.kitzing@oron.mas.lu.se

Karin

Kjällquist

Univ. adj.

KI

karin.kjallquist.romaeus@lime.ki.se

Mats

Larson

Carelink

Stockholm

Åsa

Lindström

Web- & multimediautvecklare

KI

asa.lindstrom@lime.ki.se

Kirsti

Lonka

Professor

Karolinska Institutet

kirsti.lonka@lime.ki.se

Hillar

Loor

Regissör

Malmö Högskola

hillar@loor.se

Knut

Lundby

Professor, senterleder

Universitetet i Oslo

knut.lundby@intermedia.uio.no

Per-Gotthard

Lundquist

Professor emeritus

Hälsouniversitet

gotte@oto.liu.se

Peter

Löwenhielm

Professor

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten

peter.lowenhielm@forensic.lu.se

Ester

Mogensen

Universitetslektor

Karolinska Institutet

ester.mogensen@lime.ki.se

Margareta

Molin

Professor

Umeå

margareta.molin@odont.umu.se

Birgitta

Möller

Adm. chef

Karolinska Institutet

Birgitta.Moller@lime.ki.se

Tore

Nilsson

Vik. univ.lektor/övertandläkare, doktorand

Umeå universitet

tore.nilsson@odont.umu.se

Elisabet

Nilsson

Forskningsassistent/kreativa miljöer

Malmö högskola

nilssonelisa@hotmail.com

Eva

Ohlsson

Univ.sekr.

Karolinska Institutet

eva.ohlsson@lime.ki.se

Anne-Christine

Persson

EDIT koordinator

Linköpings Universitet, Hälsouniversitetet

Kicki@huk.liu.se

Göran

Petersson

Docent, handläggare

Rådet för högskoleutbildning resp Nätuniversitetet

goran.petersson@distum.se

Hanna

Reuterborg

Projektledare, utvecklare av 3D-embryo

Karolinska Institutet

reuterborg@hotmail.com

Borghild

Roald

Professor

Universitetet i Oslo

borghild.roald@ioks.uio.no

Åsa

Rurling

Handläggare

Högskoleverket

asa.rurling@hsv.se

Martin

Rydmark

Lektor, docent

Göteborgs universitet

martin.rydmark@mednet.gu.se

Mats

Sjöquist

Professor

Uppsala

Mats.Sjoquist@medcellbiol.uu.se

Ole

Smørdal

Universitetet i Oslo

ole.smordal@intermedia.uio.no

Kristoffer

Södersten

Student

Lunds Universitet

kristoffer.sodersten@mf.lu.se

Anders

Thalme

MD

Karolinska Institutet, Huddinge Universitetssjukhus

anders.thalme@medhs.ki.se

Elvar

Theodorsson

Professor

Linköpings Universitet

elvar.theodorsson@klk.liu.se

Elisabeth

Törnqvist

Informationsfarmaceut

KI

elisabeth.tornqvist@labtek.ki.se

Mats

Utbult

Journalist

Carl-Fredrik

Wahlgren

Docent, överläkare

Karolinska Institutet

cfw@ood.ki.se

Viktor

Vanjura

Student

Uppsala universitet

viwa8347@student.uu.se

Hans

Wigzell

Rektor

KI

Ole

Winding

Assoc. prof., dr. med.

Københavns Universitet

owi@adm.ku.dk

Nina

Wolmer

Student

Medicinsk Förening

ordf@mf.ki.se

Jan

Ygge

Docent

Karolinska Institutet

Åke

Ytterlind

Nabil

Zary

Researcher

Karolinska Institutet

Nabil.Zary@lime.ki.se

Leif

Åkerlund

PhD

Lunds Universitet

leif.akerlund@oron.mas.lu.se

Runo

Ögren

IT-chef

Göteborgs universitet

runo.ogren@sahlgrenska.gu.se

David

Örtoft

Projektledare / Utvecklare

Karolinska Institutet

davidortoft@hotmail.com

Nina

Wolmer

Student

Medicinsk Förening

Clara

Bredkvist

Student

Medicinsk Förening

mats.utbult@telia.com

Uppsala universitet
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Bilaga 3: Utvärdering
Sammanfattning av utvärdering av seminariet Nordisk
medicinsk utbildning i informationssamhället,
11–12 april 2002 (KI/Medcal)

En enkät delades ut bland deltagarna under dag I. Cirka 30% av dem som
deltog lämnade in enkäten. Enkäten bestod av följande frågor:
Vad tycker du om konferensens
- innehåll/ämnen?
- framförande?
- organisation?
Vilka ämnen vill du ska tas upp på framtida möten?
Övrigt?
Nedan följer en sammanfattning av enkätsvaren. Svaren sammanfattas
under rubrikerna Konferens innehåll/ämnen, framförande och organisation samt Ämnen för framtiden.
Konferensens innehåll/ämnen, framförande och organisation

Det allmänna omdömet om seminariet, bland dem som besvarade enkäten, var positivt. Deltagarna tyckte att det var intressant med visning av
olika projekt, relevant, bra organiserat m.m. Några uttryck som används
i utvärderingen: ”Relevant”, ”Bra”, ”Intressant och givande”, ”Något
snävt”.
Några anger att denna typ av seminarier borde anordnas oftare. Det är
viktigt att utbyta erfarenheter och att inte ”uppfinna hjulet på nytt”. Ett
konkret förslag var att det på Medcals hemsida borde finnas en debattsida
där idéer kunde bollas. Deltagarantalet på seminariet borde ha varit större
– kanske kunde inbjudan ha spridits mer.
Studentperspektivet skulle kunna göras tydligare. Ett par av dem som
besvarat enkäten var skeptiska mot de paneldiskussioner som hölls och
ansåg att diskussioner bland åhörarna skulle ha varit mer givande. Åter
andra tyckte att det skulle ha varit mindre presentationer och fler visningar och demonstrationer. Någon anger att demonstrationerna sent på
eftermiddagen dag I borde ha tidigarelagts. Efter en halvdag med olika
föredrag var man alldeles för trött för att kunna ta till vara allt som visa75

des. Någon anger att det vore intressant med olika vinklingar inom lite
olika projekt. Mycket kändes som samma sak. Ena dagen var innehållet
för generellt – gammalt nytt? Någon av deltagarna saknade ett bredare
internationellt perspektiv – vad händer utanför Norden?
Rent organisatoriskt var deltagarna mycket nöjda med seminariet. Dock
kunde akustiken varit bättre och några saknade kaffe på morgonen (!).
Ämnen för framtiden

De som besvarade enkäten har lämnat en rad olika förslag till ämnen att
ta upp på framtida möten som Medcal ordnar. Ett område som nämns
av flera är pedagogik, lärande och studenternas behov. Hur påverkar användandet av IT lärandet? En annan variant på det är integration mellan traditionell e-learning, PBL och VR-simulering. Samarbete mellan
högskolor, städer och länder, både inom och utom Norden, är ett annat
område som enligt utvärderingen är angeläget. En del av deltagarna anger
att det behövs en uppföljning av detta seminarium där man tittar på hur
studenterna använder Medcals program.
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Högskoleverkets rapportserie från år 2000 och framåt
Rätt juristutbildning? Utvärdering av juristutbildningar
Högskoleverkets rapportserie 2000:1 R
Forskarskolor – ett regeringsuppdrag
Högskoleverkets rapportserie 2000:2 R
Journalistutbildningarna i högskolan
Högskoleverkets rapportserie 2000:3 R
Högskolestudier och funktionshinder
Högskoleverkets rapportserie 2000:4 R
Utbildningar inom vård och omsorg – en uppföljande
utvärdering
Högskoleverkets rapportserie 2000:5 R

Internationell jämförbarhet & nationell styrning
– aktuella perspektiv på högskolans examensordning
Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högsko lans bibliotek – en förstudie
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