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Helse Sør-Øst 
2,9 million 
innbyggere 
– 56 % av 
Norges 
befolkning 
 
78 000 ansatte 



Menneskene vi snakker om 
Virksomhet døgnet rundt: 
 
25250  SYKEPLEIERE 
 
7500  LEGER 
 
3000  FAGSPESIALISTER 
 som arbeider innen 
 diagnostisk virksomhet 
 
1700  PSYKOLOGER 
 
2500  HJELPEPLEIERE 
 
342  LÆRLINGER 
 
 



Helse Sør-Øst sitt oppdrag 

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av  
• alder 
• bosted 
• etnisk bakgrunn 
• kjønn 
• økonomi 



Digital læring 
 

«Det må oppmuntres og stimuleres til 
kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring i e-læring 
og simulering på tvers av sykehus og tjenestenivåer» 
 

Nasjonal helse- 
og sykehusplan 
setter fokus på 
digital læring: 

Presenter
Presentation Notes
Elæring skal bidra til å heve kvaliteten, sikre mer lik praksis og styrke samhandlingen med kommunehelsetjenestenSatse mer på digitale helsetjenester (eHelse) inkludert digital læring og mestrinDigital læring knyttet til lærings- og mestringssentrene



Læringsportalen 

• Etablert i 2009 
 

• Learning Management System – SmartLearn fra 
Apropos Internett 

 
• Forfatterverktøy – Mohive fra CrossKnowledge 
 



 



Læringsportalen 

• En felles installasjon for alle helseforetak 
• Driftes av Sykehuspartner 
• Individuelle kurskataloger 
• Flere hundre e-læringskurs 
• 2015: 150 000 kursgjennomføringer 
• 2016: 146 000 kursgjennomføringer per 1/11 
• Deling av kurs mellom helseforetak – et klikk eller 

bearbeiding i felles forfatterverktøy 



HR-direktør 
RHF 

 
Regional  
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Fagdirektør RHF 
medisin og 
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direktør 

HF 
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Fra 0 til 100-vis av e-læringskurs 
• E-læringskoordinatorer og e-

læringsutviklere i HF’ene utvikler kurs, 
samt veileder fagpersoner  

• Fagpersoner i HF’ene utvikler kurs 
• Regionale kursutviklere: 

– DIPS – pasientjournalsystemet 
– Diverse HR-systemer 
 

• E-læringskurs om å utvikle e-læringskurs  



Fagsykepleieren som bruker e-læring i 
opplæringsarbeidet 
Intensivavdelingen – Oslo Universitetssykehus: 
 

«Vi har mange ansatte og har utviklet e-læring for flere 
typer medisinsk-teknisk utstyr. Jeg ber de [ansatte] om 
å gjennomføre e-læringskurset først, før de lager en 
avtale med meg for en demonstrasjonpå to-
mannshånd. De er bedre forberedt på den måten og de 
lærer mer på den måten. 



Opplæringsansvarlig bioingeniør – har 
laget flere e-læringskurs 
Sykehuset Innlandet, Hamar: 
 
«Vi må hele tiden forbedre hvordan vi analyserer 
testene. E-læring fungerer helt ypperlig for oss – en stor 
del av jobben dreier seg om å se på bilder.» 
 
«Personlig har jeg lært mye av å lage e-læringskurs – 
jeg må jo lese meg opp på basiskunnskap jeg også!» 
 
 



Eksempel: Cell-Dyn Sapphire – 
problemløsning 



Behov for ulike læringsmetoder 

Fagansatte deler sin kunnskap: 
• Forelesninger 
• Veiledning/demonstrasjoner 
• Simuleringer 
• E-læring 
 



Hvorfor viktig med bredt e-
læringstilbud? 

• Stort behov for relevant opplæring 
• Erfarne fagansatte har mye kunnskap som det er 

viktig å dele  
• Bredt tilbud – ansatte kan finne interessante 

temaer   
• Læringsportalen blir et sted hvor man finner 

kunnskap – jevnlig og når man har et behov i 
arbeidshverdagen 

 

Læringskultur  



Del – del - del 

Åpen kurskatalog: http://hso.smartlearn.no/   

http://hso.smartlearn.no/
http://hso.smartlearn.no/
http://hso.smartlearn.no/


Utfordringer i årene som kommer 
• Skifte fokus fra tradisjonell opplæring til digital læring 

– en naturlig del av arbeidshverdagen  
– en sentral metode for opplæringsarbeidet 
– En systematisk lærende organisasjon   

 
• Samarbeide bedre regionalt og nasjonalt 

 
• Jobbe på tvers – HR og fag 

 
• Mer integrerte IT-systemer 



Hva bidrar til innovasjon? 

Charles Edquist – svensk professor and en av grunnleggerne av 
CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in 
the Learning Economy) ved Universitetet i Lund, Sverige.  

Innovasjons-
systemer 

Lærings-
systemer? 
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Inter-regionalt samarbeid  
digital læring 
• Jevnlige møter for å diskutere nasjonale saker innen digital 

læring 
– Deling av e-læringskurs 
– Samarbeid om kursutvikling 
– Samarbeid om felles utfordringer 

 
• Årlig samling for nettverk i spesialisthelsetjenesten 

– E-læringsutviklere 
– Ansatte med interesse for digital læring 



LIS-prosjektet 
Interregional arbeidsgruppe har vært involvert i to av 
prosjektets arbeidsgrupper: 
 
8. E-læring  
Grovkartlegging av eksisterende e-læringstilbud i regionene. 
Frist for tilbakemelding fra fagpersoner er 1. desember 2016.  
 
9. E-læringsplattform 
• Publisering av kurs 
• Påmelding og registrering av gjennomførte kurs 
• Levere status til kompetansesystem 

 



Learning Record Store           xAPI 
               (LRS) 



Hvorfor xAPI og LRS? 
• Alle digitale læringsaktiviteter kan ikke 

gjennomføres via en læringsplattform. 
 

• SCORM har sine begrensninger i hva 
den kan rapportere. 
 

• Flere plattformer for digital læring 
benyttes uansett. 



Hva står xAPI for? 
• X = Experience = Opplevelse eller erfaring 
 
• API = Application Programming Interface = en 

«datateknisk greie» som gjør det mulig å overføre data 
mellom systemer på kryss av plattform og teknologi. 

• Med xAPI flytter vi rapportene og ikke kursinnholdet. 
 



Hva er xAPI (også kjent som TinCan) 
• Protokoll (språk / grammatikk) for hvordan IT-systemer 

beskriver og lagrer læringsaktiviteter. 
• En aktivitet lagres som en utrykk (eng: statement) 

bestående av: 
– aktør (hvem gjør noe),  
– verb (hva blir gjort),  
– objekt (med hvilken ressurs), 
– resultat (med hvilket resultat). 
 

 
Kan sees på som en kvittering for at 
man har vært å gjort noe. 



xAPI eksempel 

• Brukere identifiseres enten ved epost eller url og 
brukerkonto til et system. 

• Verb og Objekt identifiseres med en lenke (url) 
• Ved uttak av data gjør man en spørring på url.  

 
 

Aktør 
Per-Henrik Kvalnes 

(per-henrik.kvalnes@nlsh.no) 

Verb 
Fullførte 

(http://adlnet.gov/expapi/verbs/co

mpleted) 

Objekt 
Smittevern Håndhygiene 
(http://campus.nlsh.no/div/kurs/hy

g/story.html) 



xAPI flere eksempel 

Aktør Ola Nordmann 
(ola.nordmann@sykeuhset.no) 

Verb Bestod Objekt Læringsmål etikk 
(<lenke til læringsmål>) 

Aktør Lars Lege 
(lars.lege@sykehus.no) 

Verb Deltok Objekt HLR-kurs 
(<lenke til kursside>) 

Aktør Stine Student 
(lars.lege@sykehus.no) 

Verb Kommenterte Objekt Fagblogg 
(<lenke til blogg>) 



Muliggjør læreplaner med mange 
forskjellige læringsaktiviteter på nett 
• Lesebekreftelse fra 

kvalitetssystem. 
• Bekreftelse på at en person har 

besøkt en lokasjon. 
• Godkjenning fra veileder om at 

læringsmål er oppnådd.  
• Innebygget opplæring på 

medisintekniskutstyr 
gjennomført. 

• Aktivitet gjennomført i en MOOC 
• Simulatortrening og «spill» 

aktiviteter 
 



Learning Record Store 
• Datalager for xAPI aktiviteter 
• Kan sees på som en kvitteringsbank for fullført 

læringsaktivitet 
• Systemer kan både lese og skrive til LRS via xAPI. 
• Flere LRS kan utveksle data med hverandre. 
• En vanlig bruker forholder seg vanligvis bare til ett eller 

flere av systemene som snakker med LRSet.  
• Kan implementeres som en del av et LMS eller som 

selvstendig system 
 



Fordeler med xAPI 
• Relativt enkel spesifikasjon. 
• Fristiller rapportdata fra 

læringssystemer. 
• Kan beskrive mer en «tradisjonell 

digital læring på nett». 
• Små data som lar seg flytte relativt 

lett. 
• Gjør det mulig å overføre 

«kvitteringer» på at ansatte har 
gjennomført opplæring på kryss 
av plattformer for digital læring. 



Utfordringer med xAPI 
• Spesifikasjonen er ikke like moden 

som SCORM. 
• Flere system gir utfordringer med 

identifisering av brukere og ressurser. 
• Tillater å beskrive samme aktivitet på 

forskjellige måter (tvetydighet). 
• Kan potensielt generere mye data som 

vi «ikke får bruk for». 
• Hvordan er sikkerheten når mange 

system kan hente data? 
 
 



Arbeid som gjenstår 
• Koble allerede eksiterende læringsplattformer til LRS via 

xAPI. 
• Definere en arkitektur (hvordan systemer skal snakke 

sammen). 
• Definere hvordan vi beskriver læringsaktiviteter nasjonalt. 

 



Oppsummering LRS og xAPI 
• Nasjonalt ønsker vi å bruke LRS og xAPI for å samle e-

læringsaktivitet for LIS-prosjektet. 
• Gradvis innføre LRS som et supplement med allerede 

eksiterende læringssystemer. 
• Benytte LRS for å lagre læringsaktiviteter utenfor 

tradisjonelle læringsplattformer. 



Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier 
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