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Introduksjon 
 
En elektronisk pasientjournal er den informasjonen som oppbevares om en pasient i et 
datasystem. Elektroniske pasientjournaler har i all vesentlighet erstattet papirjournaler i Norge, 
og anvendes i vår tid daglig på alt fra fastlegekontor til sykehus og sykehjem. Imidlertid har 
digitaliseringen av pasientjournaler hatt liten effekt på journalens struktur og beskaffenhet i seg 
selv. De elektroniske pasientjournalene er i realiteten lite mer enn elektroniske papirjournaler 
(Boulus, 2004). Dette kommer uttrykk blant annet gjennom hvordan infrastrukturen som ligger 
bak oppbevaringen av de elektroniske journalene er. Selv om pasientjournalene i digitalisert 
form prinsippielt skulle være lettere å distribuere og dele mellom ulike behandlere, er dette lite 
utbredt praksis. En pasient som har et behandlingsforhold til to forskjellige leger vil ha separate 
pasientjournaler hos de to legene, uten gjensidig innsynsmulighet, selv om begge bruker 
elektroniske pasientjournaler. Det samme gjelder pasientjournalen en pasient potensielt har på 
et sykehus, og sykehusene i mellom. Dette er mer i tråd med hvordan papirjournalene ble 
håndtert enn hva det elektroniske formatet legger tilrette for. 
Tilkortekommenhetene med denne løsningen har imidlertid blitt adressert, og spesielt den 
svakhet det er at kritisk pasientinformasjon ikke nødvendigvis foreligger der den behøves, når 
den trengs. Resultatet av dette er det statlige prosjektet med utvikling av en nasjonal 
kjernejournal. Dette prosjektet har gjennomført og implementert en skybasert elektronisk 
pasientjournal for hver innbygger i Norge. Denne journalen er imidlertid en del begrenset: Den 
inneholder kun helt kritisk informasjon, ikke detaljert pasienthistorikk. Intensjonen er at en 
pasient som havner i en akuttsituasjon skal ha de samme forutsetningene for å få adevkat 
behandling, selv om det akutte inntreffer ved pasientens lokalsykehus eller mens pasienten er 
ute og reiser, og legges inn på et annet sykehus. Det andre sykehuset skal også ha tilgang til 
pasientens medisinliste, kritiske allergier, og annen essensiell informasjon. 

I forbindelse med opprettelsen av denne kjernejournalen har også Helsedirektoratet, som eier 
prosjektet, opprettet en egen hjelpe-side1 for å veilede leger i primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten i bruken av den skybaserte journalen. Hjelpesiden inneholder blant 

                                                        
1 "Godkjenningsprøve og opplæring i kjernejournal - ehelse.no." 2015. 11 May. 2016 <https://ehelse.no/e-
resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal/godkjenningsprove-og-opplering-i-kjernejournal> 

https://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal/godkjenningsprove-og-opplering-i-kjernejournal
https://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal/godkjenningsprove-og-opplering-i-kjernejournal
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annet tematiske videoer og en egen e-læringskurs. For at anvendelsen av kjernejournalen skal 
komme til sin rett er det viktig at fastlegene, som ser pasientene til daglig, læres opp i hvordan 
de legger inn viktig informasjon, selv om det nok ikke er de selv som kommer til å ha størst 
behov for å slå opp i informasjonen. Det er derfor også opprettet en egen test man kan ta for å 
bli sertifisert i bruken av kjernejournal. 

Vi har i denne oppgaven gjennomgått og vurdert denne opplæringsmodulen, spesielt med 
henblikk på e-læringskursets effektivitet og nytteverdi. 
 

Problemstilling og mål 
 
Vår problemstilling er formulert som et spørsmål om opplæringsopplegget av leger i den nye 
norske nasjonale kjernejournalen gir ønskede resultater. 

I dette arbeidet tar vi altså spesielt for oss e-læringskurset i opplæringsopplegget, den delen som 
fungerer som en leksjon brukeren klikker seg gjennom. Vi vil imidlertid også sette denne i 
sammenheng med andre modaliter i opplæringsopplegget, slik som demonstrasjonsutgaven av 
kjernejournalen. Dette er en utgave av journalen brukere fritt kan navigere rundt i, som om de 
var inne i en ekte pasient sin journal. Spesielt er vi interessert i om praktisk anvendelse av denne 
demonstrasjonsutgaven av programvaren har innvirkning på læringen, utover det man oppnår 
med e-læringskurset i seg selv. 
Motivasjonen for å denne tilnærmingen er å vurdere om opplæringen av leger i bruk av 
kjernejournalen er adekvat, ettersom det i motsatt fall vil kunne ha negative konsekvenser for 
nasjonal pasientsikkerhet generelt.  

Ved valg av metode vil vi også forsøke å oppnå en triangulerende effekt i undersøkelsen, altså at 
vi får vurdert problemet med utgangspunkt i flere perspektiver. Her legger vi til grunn utsagnet 
“A combination of evaluations will normally provide more relevant results than a single one.” 
(Kaasbøll, 2012) 

 

Relevant teori 
 

I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i Kirkpatricks fire-stegs modell for evaluering av trening, 
(Kirkpatrick, 1979). Denne modellen bygger på premisset om at evalueringsresultater ikke har 
overføringsverdi fra en opplæringssituasjon til en annen, men at evalueringsteknikkene derimot 
kan ha det. Evalueringen foreslås derfor som fire forskjellige steg: Reaction, learning, behavior 
og results.  

Vi gjør en oppsummering av disse stegene, og en samtidig vurdering av hvordan de relaterer 
spesifikt til vår oppgave: 

● Reaction - denne delen av evalueringen tar grovt sett utgangspunkt i spørsmålet om i 
hvilken grad deltakerene liker eller ikke liker et opplæringsprogram, uavhengig av i 
hvilken grad læring faktisk finner sted. I følge Kirkpatrick er dette et moment som inngår 
i de fleste evalueringer, siden det er såvidt enkelt å måle, men mange evalueringer 
utviser en svakhet i at dette steget av evalueringen ikke er strukturert nok. For best mulig 
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resultater bør man legge til rette for strukutert og anonymisert tilbakemelding, samtidig 
som man bør være bevisst på hva det er man faktisk ønsker å finne ut av, og åpne for 
fritekst-tilbakemeldinger fra brukerene også. Reaction-delen kan betraktes som en form 
for akseptanse-test, som videre legger grunnlaget for det videre utbyttet av opplæringen - 
uten at det direkte nødvendigvis påvirker det. Det er naturlig å forestille seg en situasjon 
hvor en opplæringssituasjon blir dårlig mottatt av kandidatene, og at dette dermed 
skader læringsutbyttet, men det kan også prinsippielt være en læringssituasjon som blir 
veldig godt mottatt - feks. der læringssituasjonen i seg selv er underholdende eller preget 
av spesielt god kommunikasjon, men hvor læringsformidlingen i praksis er lavere enn 
det kandidatene innbiller seg. Populistiske motivasjonsforedrag kan man kanskje bruke 
som et illustrerende eksempel på slike situasjoner. 

● Learning - denne fasen legger altså mer vekt på hvilken overføring av læring som faktisk 
finner sted, der og da. Hvilke prinsipper, fakta eller teknikker blir forstått og absorbert 
av kandidatene i opplæringssituasjonen? Dette er en problemstilling som er mer konkret 
og således mer tilgjengelig for verfiseringsarbeid, og både Kirkpatrick i Techniques for 
evaluating training og Kaasbøll i Developing digital competence fremsetter konkrete 
retingslinjer for hvordan man kan få høyest mulig kvalitet av data i denne vurderingen. 
De punktene vi legger mest vekt på, med utgangspunkt i dette materialet, er: 

○ Måling av graden av læring bør vurderes ned til enkeltpersonnivå. 
○ Et opplegg med pre- og posttester gjør at vi vil kunne vurdere utviklingen i læring 

fra et konkret utgangspunkt. 
○ Multiple choice som evalueringsmetode lar oss vurdere alle kandidatenes læring 

ut fra de samme objektive forutsetningene, såfremt vi sikrer oss at 
spørsmålssettet er utformet etter MCQ best practice, med forholdsvis få 
svaralternativer, og uten forutsigbarhet. 

○ Anvendelsen av en kontrollgruppe vi gi resultatene i undersøkelsen mer dybde, i 
den grad det belyser hvordan mindre nyanser i opplæringssituasjonen eller -
evalueringen kan ha utslag for utfallet. 

● Behavior- og Results-fasene vurderer henholdsvis hvordan gjennomgått 
opplæringsopplegg senere påvirker kandidatenes adferd og bruk av IT systemene i den 
reelle brukssituasjonen, og hvilken påvirkning opplæringen har på organisasjonens 
ytelse totalt sett. Med utgangspunkt i vår problemstilling med vurdering av opplæring i 
nasjonal kjernejournal faller disse elementene utenfor vår oppgaveramme. Det vil 
prinsippeilt utgjøre en svakthet i studien, men gjenspeiler også ressursnivået som ligger 
bak. Med et problemområde som er såpass stort som det vi tar for oss, med statlig 
formynderi og nasjonalt omfang, vil en vurdering av disse momenetene kreve et større 
prosjekt, slik vi ser det. 
Vi legger videre til grunn hvordan Kirkpatricks modell har blitt kiritisert for manglende 
kausual sammenheng mellom de forskjellige stegene i sin modell (Holton, 1996), og med 
det som utgangspunkt vurderer vi at det kan være nyttig å gjøre en evaluering av kun to 
basale nivåer i modellen, ettersom resultatene av disse nødvendigvis først og fremst må 
ansees som en evaluering av det aktuelle nivået i seg selv, fremfor som en del av den mer 
helhetlige modellen. 

 

En del av Holtons kritikk av Kirkpatricks modell går også på at modellen ikke tilstrekkelig tar 
høyde for i hvilken grad motivasjon i seg selv påvirker nivået av læring. Dette fordeles videre på 
fire faktorer: Toleranse for instruksjon/intervensjon, holdninger til organisasjonen, 
personlighetstrekk og motivasjon til å overføre læring. Vi vil derfor også forsøke å kartlegge 
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motivasjon og holdninger til kandidatene, overfor opplæringsopplegget de presenteres for, for så 
å kunne sette disse kvalitative dataene opp mot resultatene vi forventer å få ved en evaluering av 
læringsutbytte. 
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E-læringskurset 
 

E-læringskurset vi har fokus på er altså del av en opplæringsmodul som er tilgjengelig på 
ehelse.no, internettdomenet til E-helsedirektoratet. Vi går her gjennom og presenterer de 
viktigste aspektene ved denne siden. 
 

 
(Screenshot fra hovedsiden til opplæringsopplegg.) 

 

E-læringskurset vi vurderer er altså del av et større opplæringsopplegg, med relativt rikelig med 
materiell til læring om kjernejournalen. På denne siden finnes det tydlige lenker til både en 
godkjenningsprøve, e-læringskurset, demonstrasjonsutgaver av kjernejournalen, 
opplæringsmateriell i form av pdf-guider til spesifikke temaer innenfor kjernejournal, og 
referanse til lokale superbrukere man kan få kontakt i både på sykehus og legevakt. (På denne 
måten er det forsøkt å gjøre superbrukere tilgjengelig for både allmennleger og leger i 
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spesialisthelsetjenesten.) Det er altså ved første øyekast et utfyllende arbeide som er lagt i å 
opprette et system for å undervisning og læring av bruk i kjernejournalen. 

 

 
(Screenshot fra førstesiden av e-læringskurset i kjernejournalen.) 

 

E-læringskurset åpnes som en egen modul som leveres av en annen tjener enn e-
helsedirektoratet selv. Det fremstår som et standardisert system for e-læring, og dette inntrykket 
forsterkes om man trykker på lenken øverst til venstre - “min startside” - som tar deg til en slags 
hovedside med oversikt over “mine kurs”. Dette er tydelig en irrelevant og innholdsløs side med 
utgangspunkt i dette enkeltkurset i bruk av kjernejournalen.  

Forsiden av kurset gir imidlertid umiddelbart klart uttrykk for hvilket løp den forespeiler videre, 
og forteller brukeren hva som er målene med opplæringen og hvor lenge brukeren kan forvente 
å bruke på å gjennomføre den. 

Man følger opplæringen ved å trykke på “Neste”-pilen nederst til høyre, og umiddelbart etter 
forsiden får man da en innføring i hvordan man bruker e-læringskurset i seg selv. Her forklares 
de forskjellige knappene og funksjonene. Forklaringen på hvor man finner “Neste”-knappen 
kommer først etter man har trykket “Neste” minst én gang. I denne første delen omtaler e-
læringskurset brukerene som “dere”, mens noe senere omtales brukeren som “du”. 
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(Screenshot fra førstesiden av e-læringskurset i kjernejournalen.) 

 

E-læringskurset viser i panelet til venstre hvilken del av kurset man har gått gjennom, og hva 
som gjenstår. Det er høy overenstemmelse mellom skjermbildene som gåes gjennom i kurset, og 
skjermbildene man møter i demoutgaven av kjernejournalen. (Se ovenforstående bilde 
sammenholdt med det under.) Gjennomgangen av funksjonalitetene i kjernejournalen 
understøttes også av dialogbokser som peker på aktuelle elementer og beskriver i relativt 
konsise trekk hva som er viktig å vite om de. 
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(Screenshot fra legemiddelsiden i demonstrasjonsutgaven av kjernejournalen.) 

 

Demonstrasjonsutavegen av Kjernejournalen lar brukeren velge mellom tre forskjellige 
testbrukere, slik at brukeren kan ha forutsetninger for å forstå elementer i journalen med 
utgangspunkt i forskjelliger i fremstilling, avhengig av pasienten. Dette gjelder feks. 
Varselsymbolet som er gjennomgående plassert øverst til venstre i journalen, hvor de fargede 
feltene symboliserer viktig informasjon, og måten symbolet er utfarget gir informasjon om 
hvilken type viktig informasjon det er snakk om. 

Funksjonaliteten er i høy grad samsvarende med en faktisk journal. Brukeren kan legge inn 
legemidler og kritisk informasjon på samme måte som hos en ekte pasienten.  
 

Metode 
Med vår problemstilling som grunnlag, sammen med teoridiskusjonen rundt den og det 
samtidige hensynet til praktiske forhold, formulerte vi følgende metodeprotokoll for vår 
undersøkelse: 

● For vurderingen av Reaction-nivået belaget vi oss på observasjon av deltakerene, 
sammenholdt med kvalitative spørsmål om deres opplevelse av opplæringssituasjonen, 
både før, under og etter opplæringsseansen. Vi oppfordret også til å gi oss skriftlig 
tilbakemelding dersom de skulle ha mer å gi tilbakemelding på i etterkant. 

● Den samlede informasjonen som dannes fra dette gir oss mulighet til å ha et inntrykk av 
motivasjonsnivå. Dette vil vi se i forhold til fase 2 - learning også, men ettersom 
informasjonstypene vil være såpass forskjellig forventer vi ikke å kunne presentere mer 
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enn en kvalitativt betinget betraktning av motivasjonsnivå satt i sammenheng med 
læringsresultater, på grunnlag av dette. 

● Evalueringen av læring vil gjøres forsøksvis kvantitativt, selv om vi ikke nødvendigvis 
forventer tilstrekkelig datagrunnlag i form av deltakere til å kunne påberope oss 
statistisk signifikante resultater. I hovedsak vil evalueringen altså bero på resultater målt 
ved pre- og post-tester utformet som multiple choice-spørsmålssett. Dette settet vil bestå 
av 9 spørsmål, direkte hentet fra opplæringsmateriellet, og i stor grad med ordrette 
problemstillinger fra e-læringskurset. Det er utformet for å samsvare nærmest mulig 
med det som utgjør den reelle sertifiseringsprøven til bruk av kjernejournalen. Den 
hadde for studiets skyld forsåvidt vært enda mer interessant å benytte, men den er ikke 
tilgjengelig utenom det lukkede helsenettet, som gjør at deltakere med ordinær 
internettilknytning ikke har tilgang på denne. 

● Spørsmålssettet inneholdt følgende 9 spørsmål, men tilhørende alternativer: 
○ Hvilke typer helsepersonell er unntatt fra kravet om samtykke ved oppslag i 

kjernejournalen? 
○ Hva slags informasjon kan en pasient ikke fylle inn om seg selv i kjernejournalen? 
○ Hvor lenge langres informasjon om legemidler i kjernejournalen? 
○ Hva kan du finne i legemiddeloversikten? 
○ Hva er sant når det gjelder skjulte utleveringer? 
○ Hva er sant når det gjelder kritisk informasjon? 
○ Hva omfattes av begrepet kritisk informasjon? 
○ Hva er sant når det gjelder registrering av kritisk informasjon? 
○ Hva er sant når det gjelder varslingssymbolet i journalen? 

● Det samme spørsmålssettet vil bli brukt til både pre- og posttesting. Deltakerene vil 
imidlertid ikke på noe tidspunkt få vite hvor godt de har besvart noen av oppgavene. Slik 
sett forventer vi at pre-testen i noen grad kan styre opplæringssituasjonen, ettersom 
deltakerene etter denne vil kunne være i bevisstgjort på problemområder og ting de ikke 
har kunnet svare på, og dermed være mer observante for tilsvarende problemområder 
når de dukker opp i e-læringskurset, men ettersom dette vil være likt for alle ser vi ikke 
det som noen signifikant mangel ved metodikken. 

● For å gi resultatene noe mer dybde, og forhåpentligvis kunne belyse mer årsaksspesifikk 
sammenheng mellom forskjellige forutsetninger for opplæring i kjernejournalen og 
utfall, har vi videre definert undergrupper blant deltakerene. For det første har vi delt 
alle deltakerene i to puljer avhengig av tilknytning til organisasjonssektoren som 
kjernejournalen er tiltenkt. Vi har med andre ord en gruppe deltakere som er leger, og en 
like stor gruppe deltakere som ikke er leger - og på den måten opptrer som 
kontrollgruppe. Dette gir oss mulighet til å vurdere i hvilken grad tilhørighet til 
organisasjonssektoren og domenespesifikk kompetanse har innvirkning opplæringen og 
effekten av opplæringen. Vi vil samtidig være observante for forskjeller mellom de to 
gruppene gjennom hele evalueringen, altså også i vurdering av reaction, med henblikk 
blant annet på motivasjon og instilling. Deltakerene i de to gruppene er av tilsvarende 
alder og utdanningsnivå for øvrig, og blant legegruppen er det leger med erfaring fra 
både allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten. 

● Videre har vi delt hver av disse deltakergruppene i ytterligere to grupper, ut fra om vi lar 
de øve seg fritt med demonstrasjonsutgaven av Kjernejournalen i en periode etter 
gjennomført opplæring, og før de tar testen igjen. Vår hypotese her er at dette kan være 
med på å forsterke læringsutbytte og potensielt gjøre at denne gruppen scorer høyere, 
relativt sett med den andre gruppen. Treningen med demonstrasjonsutgaven av 
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Kjernejournalen er ikke en aktivitet som blir vurdert, men vi gir deltakerene noen 
oppgaver som forutsetter både tilegnelse av evner og forståelse av systemet, som 
utgangspunkt for øvelsen. Feks. blir deltakerene anmodet til å registrere et legemiddel 
som kritisk informasjon, og å vurdere hva varselsymbolene på en pasientens journal 
betyr. Dette vil være en tidsbestemt øvelse på ca. 10 minutter, som nevnt uten noen form 
for vurdering. 

● Tilbakemeldinger svarende til reaction samler vi altså inn gjennom hele seansen, men 
spør også spesielt i etterkant hvilke formeninger de har om opplæringsseansen. 

 

Resultater og analyse 
Presentert for opplæringsopplegget var alle deltakerene i utgangspunktet samarbeidsvillige, og 
samtlige gjennomførte opplegget i henhold til metodeprotokollen slik vi hadde lagt til rette for. 
Ettersom alle deltakerene i vår undersøkelse var frivillige må vi samtidig forutsette at dette ikke 
vil være fullt i samsvar med situasjonen hvor denne opplæringen kommer som et pålegg fra en 
arbeidsgiver innad i en organisasjon, som feks. forordninger fra en avdelingssjef overfor leger i 
en sykehusavdeling. Vi gjorde likevel notisverdige observasjoner: 

● Jevnt over var deltakere i kontrollgruppen mindre kritisk til emnet de ble opplært i. De 
uttrykte tilfredshet over i hvilken grad de følte de ble innført i konseptet med 
kjernejournal og hvordan de mestret funksjonaliteten i denne. “Etter å ha gjennomgått 
opplæringen én gang er den nok til å begynne å bruke journalen selv.” 

● Legene uttrykte ikke den samme entusiasmen, men var samtidig generelt overbærende. 
Som observatører opplevde vi at legene i noe større grad så etter mangler både i e-
læringskurset og i demonstrasjonsjournalen, men i begge tilfeller med henblikk på 
funksjonalitet i journalen. Det var ingen tvil om at en bred domeneerfaring lå til grunn 
for denne vurderingen.  

● Én av legene stanset opp midt i elæringskurset med en lengre pause for å uttrykke 
frustrasjon, da kurset gjennomgikk innloggingssekvensen til kjernejournalen og kunne 
formidle at brukeren måtte logge inn hver dag, men ikke trengte å logge inn igjen dersom 
vedkommende arbeidet ved den samme datamaskinen. Legen mente dette ikke var noen 
god løsning i et sykehusmiljø hvor man bytter datamaskiner hele tiden. Dette fremsto 
altså mest som en organisasjonsbetinget frustrasjonsuttrykk, legen synes mye av 
arbeidsdagen besto av innlogginger allerede, men brøt altså i noen grad opp flyten i 
kursgjennomgangen. 

● Én lege benyttet det meste av tiden i demonstrasjonsutgaven av kjernejournalen med å 
uttrykke frustrasjon over det vedkommende oppfattet som manglende logikk og 
konsistens i hvordan det sekskantede korset som har en fremtredende plass i 
journalvisningen representerte informasjon. 

● Ut fra observasjoner virket legene mer kritiske under gjennomgangen av e-
læringskurset. Dette kan ha hatt en positiv effekt på læring. Samtidig kan det definitivt 
ikke heller utelukkes at det kan ha hatt en negativ effekt på læring all den tid en del av 
legene brukte til å uttrykke frustrasjon under gjennomgang av opplæringsopplegget. 

 
Antegnet som et stolpediagram basert på prosent riktige svar på pre- og post-testen lar det seg 
illustrere hvordan de forskjellige deltakergruppene scoret, relativt til hverandre: 
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De mest iøyenfallende resultatene som lar seg lese ut av denne grafen og resultatene den 
representerer er: 

● Alle deltakerene i undersøkelsen hadde resultatmessig positiv effekt av 
opplæringsopplegget.  

● Deltakergruppen med leger hadde som forventet et høyere resultatmessig utgangspunkt 
enn kontrollgruppen. Dette er i samsvar med vår forventning om at denne gruppens 
eksisterende kjennskap til tilsvarende systemer og domenespesifikk kompetanse gir de et 
bedre utgangspunkt for å lære anvendelsen av et nytt journalsystem enn deltakerene i 
kontrollgruppen som blir stilt overfor langt flere ukjente konsepter. 

● Læringseffekten var inkrementell og i hovedtrekk tilsvarende i alle deltakergrupper. 
Korrigert for kompetansenivået i utgangspunktet var altså den resultatmessige 
utviklingen nesten like stor i alle gruppene. Kontrollgruppedeltakerene uten øvelse med 
demonstrasjonsutgave hadde størst utvikling, slik sett, men da bør det også ta høyde for 
at det også var den deltakergruppen som hadde størst forbedringspotensiale i 
utgangspunktet. Det er imidlertid uansett interessant at legegruppen ikke viste tegn til å 
ha forutsetninger for relativt sett å få verken mer eller mindre læringsutbytte av 
opplæringsopplegget enn en kontrollgruppe. 

● Øvelse med demonstrasjonsutgave av kjernejournalen hadde ingen positiv utslag på 
læringsutbytte, om noe heller negativt. Kan hende kan dette tale for en svakhet i 
metodeprotokollen, ved at pre- og post-testen var den samme, og at de deltakerene som 
da gikk rett fra e-læringskurset tilbake til testen hadde bedre forutsetninger for å huske 
hvilke konsepter fra e-læringskurset som var mer relevante for testen. Om dette 
betraktes som en pilotstudie ville det også være et poeng å revurdere metodeprotollen til 
hovedstudien, ved også å la evalueringen av deltakerene gjenspeile opplæringen tettere. 
Feks. ville vi hatt et bedre grunnlag til å si i hvilken grad øvelse med 
demonstrasjonsutgaven hadde noen effekt, om vi også testet deltakerene i funksjonelle 



 

 

12 

oppgaver i selve demonstrasjonsutgaven, fremfor å forvente en overføringsverdi av 
læring til den mer konseptuelt pregede multiple choice-testen. 

 
Sett under ett gir de samlede resultatene et inntrykk av at e-læringskurset utvilsomt har en 
nytteeffekt. Det er et litt uventet funn at læringseffekten hos legegruppen var inkrementell på 
helt tilsvarende nivå som kontrollgruppen, der hadde vi heller forventet at legegruppen ville 
kunne korrigere sin besvarelse fra pre-testen mer presist og således utvise en høyere 
læringseffekt. Dette kan samtidig gjenspeile e-læringskursets utfordringsnivå og tone of voice, 
som bærer preg av e-læringskurset skal fremstå som allmenngyldig og også være til hjelp for 
legebrukere som ikke er spesielt datakyndige. 

Ved å se resultatene i sammenheng med våre observasjoner og kartlegging av reaksjoner og 
motivasjonsgrad, fant vi at de legene som uttrykte mest frustrasjon over Kjernejournalens 
funksjonalitet under opplæringsseansen også var de som gjorde det best både på pre- og post-
testene. Dette kan potensielt forklares ved at de aktuelle deltakerene i større grad var 
datakyndige eller ekspertbrukere på journalsystemer fra tidligere, og at det også av den grunn 
var de som reagerte mest på det de opplevde som mangler i selve programvaren. 
 

Konklusjon 
Gjennom en sammensatt kvalitativ og kvantitativ vurdering av e-læringskurset knyttet til 
Kjernejournalen finner vi altså at en deltakergruppe bestående av leger utviste større skepsis til 
opplæringen og temaet for opplæringen enn en kontrollgruppe. Likevel oppnådde legegruppen 
relativt sett bedre resultater både før og etter opplæringsmodulen enn kontrollgruppen. Vi ser 
likevel at det forholdsvise læringsutbyttet var tilnærmet like stort i kontrollgruppen som i 
legegruppen, og blant de som også ble utsatt for praktisk oppgaveløsning med en simulert 
journal.  

 

 

Ved observasjon av deltakerene under opplæringsseasnen gjorde vi også evaluerende 
observasjoner av e-læringskursets brukbarhet og brukervennlig: Modulen er ikke samsvar med 
prinsipper for universiell utforming. Det er gjennomgående liten skrift, og ingen mulighet for å 
justere skriftstørrelse eller kontrast. Navigasjonselementene er vanskelig å finne, og fungerer 
ikke alltid som forventet. Noen ganger må man trykke på elementer i presentasjonen før man får 
lov til å trykke på “Neste”. Det finnes ingen “Tilbake”-knapp, så man risikerer å miste 
informasjon om man er uheldig. 

I så måte synes det å være større forbedringspotensiale ved selve e-læringsmodulen enn ved 
innholdet i kurset i seg selv. 
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