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Oversikt over nettkursutvikling hos DNLF
Nettkursteamet
I 2016 hadde Legeforeningen 2,5 årsverk viet til nettkursutvikling og -administrasjon. Teamet administrerer
Legeforeningens nettkursportal, håndterer supporthenvendelser, bistår i søknadsprosessen for nye
nettkursforslag og driver med utvikling og revisjon av kurs i samarbeid med fageksperter. Alle medarbeiderne i
teamet er prosjektledere, pedagoger og administratorer.

Søknadsprosessen
Nettkurs som produseres i Legeforeningen
Obligatoriske kurs
Forespørsler om obligatoriske kurs kommer fra spesialitetskomiteer. Spesialitetskomitéer kan be fagavdelingen i
Legeforeningen om å bistå med utvikling av obligatoriske kurs som skal omformes til å bli delvis nettbaserte.
Forslag fra de største spesialitetene har høyest prioritet. Forespørsler om bistand til å lage nettkurs må også
vurderes ut fra nettkursteamets kapasitet.
Valgfrie kurs
Nettkursteamet tar imot forslag om valgfrie kurs fra ulike fagmiljø. Initiativtaker bes om å utforme en
søknad med beskrivelse av læringsmål, omfang, målgruppe, tekstforfattere og redaksjon.
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Godkjenning hos DNLF
Nettkursteamet og fagavdelingen vurderer søknadene i samarbeid med aktuelle spesialitetskomitéer. Et
viktig parameter i vurderingen er hvorvidt kurset vil ha stor nok målgruppe til at inntekter fra kurset vil
kunne dekke utviklingskostnadene. Spesialitetskomiteen vurderer forslagene opp mot andre forslag som er
mottatt og ut fra hvilke kurs man anser at det er behov for i spesialiteten.
Nettkurs som produseres av andre
I blant får Legeforeningens nettkursteam henvendelser fra fagmiljø som ønsker å produsere kurs selv, for
eksempel hos arbeidsgiver (eks Helseforetak). Da anbefaler nettkursteamet at det sendes et kursforslag til
aktuell spesialitetskomité som kan gi en forhåndsuttalelse hvorvidt kurset vil kunne godkjennes etter at det
er ferdig, evt spesialitetskomitéen vil kunne foreslå endringer i omfang, oppsett, innhold og tekstforfattere.
For å sikre kursets relevans hos målgruppen, er en generell anbefaling ved utvikling av nettkurs at
målgruppen skal være representert som tekstforfatter for kurset (evt som en av flere tekstforfattere).
Når nettkurset er ferdig produsert og klar for publisering sendes kurset via kurskonsulent
elin.stangeland@legeforeningen.no til aktuell spesialitetskomite som gir kurset endelig godkjenning med
antall tellende kurstimer.

Nettkurs status per i dag
Per 31.12.16 har nettkursportalen 39 kurs. Kursene utgjør 272 kurstimer. Et kurs kan inneholde alt fra en til
tjuefem moduler, og hver modul kan ha et omfang på mellom 20 og 135 minutter.
Type av kurs
Obligatoriske
Valgfrie
Internasjonale kurs på engelsk
Helsebibliotekets kurs
SUM

Antall kurstimer
111
111
48
2
265 timer

Kursene omfatter obligatoriske kurs, valgfrie kurs og kostnadsfrie internasjonale kurs. Kursene ligger på
Legeforeningens nettkursportal. Portalen har hatt 22 131 unike brukere etter at portalen ble opprettet.
Mellom 2900 og 4000 nye brukere registrerer seg hvert år, hvorav cirka 66 % bor i Norge og 33 % bor i
utlandet. I sum fullførte 3019 brukere kurs i 2016 og fikk kursbevis. Tallet omfatter både 2029 betalende
brukere og 990 deltakere som fullførte våre kostnadsfrie internasjonale kurs. Cirka 75 % av de
inntektsgivende fullføringene gjelder obligatoriske kurs. Kurset Sakkyndig arbeid utgjør 62 % av alle
obligatoriske kursfullføringer og 47 % av totalt antall inntektsgivende fullføringer i 2016.
I tillegg til nettkurs tilbyr Legeforeningen kostnadsfrie fagressurser. Innloggede brukere står fritt til å lese
gjennom alle nettkurs, fagartikler og se filmressurser. Kun deltakere som ønsker kursbevis blir fakturert.
De internasjonale kursene tilbys uten kursavgift. Nettkursavdelingen bistår også med elektroniske
kursprøver og kursevaluering etter enkelte samlingsbaserte obligatoriske kurs.
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Oppnådd i 2016
Nye moduler publisert i 2016
I løpet av 2016 ble 8 nye valgfrie kurs publisert. De første fem i tabellen nedenfor tilhører Grunnkurs A og B og
skal publiseres igjen i 2017 som obligatoriske deler av disse kursene.
Kursnavn
Regelverket og fastlegekontoret
Helfo
Helfo for øyeleger
Allmennlegen og barnevern
Barn som pårørende
Doping blant ungdom

Spesialiteter
Allmennmedisin
Allmennmedisin
Øyesykdommer
Allmennmedisin
Allmennmedisin
Allmennmedisin, barne- og
ungdomspsykiatri, rus- og
avhengighetsmedisin,
psykiatri, fysikalsk medisin,
endokrinologi
Allmennmedisin
Allmennmedisin

SKIL modul 2 og 3
Luftveisinfeksjoner

Type kurs
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Kurstimer
2 timer
2 timer
1 time
2 timer
1 time
3 timer

Valgfritt
Valgfritt
TOTAL

2 timer
6 timer
19 timer

Ferdige revisjonsprosjekter i 2016
E-læringsteamet reviderte 7 obligatoriske kurstimer og 55 valgfrie kurstimer i 2016. Dødsattester og
Sakkyndig arbeid gjennomgikk grundig fornyelse. Dødsattester ble overført til en ny programvare
(CourseBuilder versjon 8) og redusert fra 6 timer til 3 timer. Sakkyndig arbeid ble oppdatert, overført og
redesignet med nye bilder og illustrasjoner. Sakkyndig arbeid har så mange deltakere, og vi får så mange
innspill, at kurset bør gås gjennom og oppdateres hvert år framover.

Kursnavn
Grunnkurs C:
Arbeidsmedisin
Grunnkurs C: Svangerskap
Sakkyndig arbeid
(betydelig fornyelse)
Dødsattester (betydelig
fornyelse)
Etiske Dilemma
Introduksjon til
regnskapsføring
A Tuberculosis refresher
course

Spesialiteter

Type kurs

Allmennmedisin

Obligatorisk

Allmennmedisin
Alle

Obligatorisk
Obligatorisk

Alle

Valgfritt

Alle
Alle

Valgfritt
Valgfritt

Allmennmedisin

Valgfritt

Kurstimer

År siden
sist revisjon
(målet er å
oppdatere
hver 2-3 år)

2
2

3
3

3

2

3
18

7
6

5

6

6

6
4

Allmennlegen møte med
utviklingshemmede
Muskel og skjelettlidelser;
vond rygg
Sirkulasjonfysiologi
(overført til PDF)

Allmennmedisin
Allmennmedisin
Karkirurgi, generell
kirurgi, indremedisin

Valgfritt
10

5

3

5

10
62

7

Valgfritt
Valgfritt
TOTAL

timer

Driftsoppgaver i 2016
Support
E-læringsteamet har ansvar for brukerstøtte, både på mail og telefon. I løpet av 2016 mottok
nettkursgruppa 2466 brukerstøttehenvendelser. Nedenfor vises de vanligste grunnene til henvendelsene.
Data ble samlet mellom 31.8.2016 og 6.10.2016.

Brukerstøtte 31.8 - 6.10.16

Fornyet tilgang (19%)

Faktura spørsmål (16%)

Opplasting av kasuistikker (14%)

Påmelding til samling (11%)

Ikke-medlemsbruker (10%)

Kursbevis (10%)

Endre adressse i CRM (7%)

Tekniske problemer (5%)

Annet (5%)

Glemt passord (3%)

Deltagelse
Deltagelse fra 2011 -2016
Total deltakelse fortsetter å øke hvert år. I 2016 har 2029 deltakere gjennomført obligatoriske og valgfrie
kurs.
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Antall kursbevis per år
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År
Obligatoriske kurs

Valgfrie kurs

Internasjonale kurs

Antall deltakere som har fullført et nettkurs og fått kursbevis fra 2011 til 2016.

Deltakelse i obligatoriske kurs i 2016
Deltakelse i obligatoriske kurs utgjør cirka 75 % av fullføringene på nettkursportalen. Sakkyndig arbeid har
høyest antall gjennomføringer med 945 fullføringer i 2016.
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Grunnkurs C
Sakkyndig arbeid

0
Betalende deltakere i alle fire obligatoriske kurs i hele 2016. Grunnkurs i fordøyelsessykdommer omfatter både
versjonen for indremedisinere og kirurger.
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Kursnavn
Grunnkurs i hjertesykdommer
Grunnkurs i fordøyelsessykdommer
Grunnkurs C
Sakkyndig arbeid

Spesialitet
Indremedisin
Indremedisin og Kirurgi
Allmennmedisin
Alle

Deltagelse i valgfrie kurs i 2016
En tredjedel av de valgfrie kursene har mellom 20 og 90 deltakere. I denne gruppen ligger Dødsattester
langt foran. Kurset er tilknyttet et samlingsbasert kurs som holdes cirka to ganger årlig. Den andre
tredjedelen av kursene har mellom 6 og 15 deltakere, og den siste tredjedelen har kun 6 eller færre
deltakere. I den siste gruppen ser vi både gamle kurs som venter revisjon og nyere kurs som har blitt
publisert i løpet av de siste månedene før årsskiftet.
Følgende kurs er for alle spesialiteter: Dødsattester, Etiske dilemmaer, Informasjonssikkerhet og
Regnskapsføring. Følgende er for noen spesialiteter: Overvekt, Doping blant ungdom og
Sirkulasjonsfysiologi. Resten av de valgfrie kursene er for allmennleger.
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Dødsattester
Etiske Dilemmaer
Legevakt
Overvekt, fedme og fedmekirurgi
Luftveisinfeksjoner, antibiotika
Spirometri
Informasjonssikkerhet ved legekontor
Risikoreduksjon i hjerte og kar
Fordøyelse og tarm 1
Svangerskap
Muskel og skjelettlidelser vond rygg

Allmenn-utviklingshemmede

K.1

Trygdemedisin

K.2

Helfo

K.3

Smittevern

K.4

Lever, bukspyttkjertel og galleblære
Introduksjon til regnskapsføring
Sirkulasjonsfysiologi
Reisemedisin
Fordøyelse og tarm 2
Arbeids. + bedriftshelsetjeneste

Forebyggende helse barn og unge
Barn som pårørende
Doping blant ungdom
Folkehelseloven og miljørettet…
HELFO kurset for øyeleger
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Betalende deltakere i valgfrie kurs per kvartal i 2016. SKIL emnekurs er ikke blitt tatt med i listen fordi DNLF får ikke inntekt fra
kurset.

Internasjonale kurs: Deltagelse 2016
I tillegg til kurs på norsk tilbyr nettkursportalen fire valgfrie kurs på engelsk i samarbeid med WMA. Kursbevis
lastes ned av deltaker uten kostnader når kurset er fullført.
Kurs
Spesialiteter
Tuberculosis refresher course
Allmennmedisin
Doctors working in prisons
Alle
Fundamentals of Medical Ethics
Alle
Multidrug resistant TB
Alle
SUM
*Tallet viser antall deltakere som lastet ned kursbevis

Fullføringer*
40
45
887
18
990
8

Nettsidestatistikk
Brukerprofiler
Per 09.01.2017 finnes det 22 131 brukerprofiler på nettkursportalen. Cirka 2900 – 4000 nye brukere
registrerer seg på portalen per år.
År
2012
2013
2014
2015
2016

Antall nye
brukerprofiler
2985
2958
3909
3421
3698

Antall sidevisninger
Medlemmer og ikke-medlemmer kan få tilgang til nettkursportalen gjennom tre nettsider hvor nye kurs
annonseres. En side innenfor fanen som heter "Utdanning" på Legeforeningen.no har en liste over de
nyeste kursene for alle spesialiteter. To andre sider hos NFA og NPF er skreddersydd for disse
spesialitetene.
Nettside

Sidevisninger i 2016

DNLF, utdanning:
http://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/

28 222

Unike
sidevisninger
21 703

NFA:
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norskforening-for-allmennmedisin/KURS-OGSPESIALISTUTDANNING/Oversiktkurstilbud/Utkast-medlemsbrev-2602201517/

182

140

Psykiatrisk forening:
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norskpsykiatrisk-forening/Nettkurs-for-psykiatere/

1 063

936
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Evaluering
Generelt
Evalueringsresultatene fra 2016 består av en oppsummering av tilbakemeldinger fra ulike skjema med
ulike spørsmål. Mer enn 30 spørsmål har blitt brukt, hvorav hvert skjema har cirka 9-13 spørsmål. Tabellen
nedenfor viser de endelige resultatene. Tallene til høyre er basert kun på deltakerne som svarte på enkelte
spørsmål til venstre.

Oppsummering av resultater fra alle kurs med
mer enn 20 deltakere

Påstand
E-læringsmodulene er faglig nyttige
Modul x var faglig nyttig
Etter at jeg nå har vært gjennom kurset, vil jeg bedre kunne x
Nettkursene gir god læringsutbytte
Innhold var godt tilpasset min spesialisering
Oppgavene var lagt opp på en pedagogisk god måte
Kursprøven er godt tilpasset innholdet
Det er positivt at jeg kan skaffe meg poeng uten å være borte fra
praksis
Læringsrik kombinasjon av samling og nettkurs
Lett å orientere seg i kurset
Jeg kan anvende det jeg har lært
Kurset inneholdt riktig balanse av formidling i forhold til egen
aktivitet
Jeg vil anbefale kurset
Jeg opplever kursavgiften er riktig i forhold til læringsutbytte
Passende vanskegrad
Jeg hadde LITE/ INGEN tekniske problemer
Jeg er inspirert til å delta aktivt i samlingen
Testene var lagt opp slik at de gav meg økt læringsutbytte

Prosent av
deltakere som
er "ganske"
eller "helt"
enige med
påstanden
94 %
82-90%
78-88%
83 %
81 %
81 %
80 %
80 %
80 %
75 %
74 %
74 %
71 %
65 %
63 %
61 %
59 %
57 %

Tekniske problemer skal fortsette å være et fokus område i 2017.
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2017 planer
Nyutvikling
Navn

Omfang

Spesialitet

Grunnkurs B- Jus for
allmennlegen
Tinnitus og
lydoverfølsomhet
Basalkurs i endoskopi

3 timer

Allmennmedisin

Forventet
publisering
mars 2017

4 timer

Allmennmedisin

2017

13 timer

Søker godkjenning for:
Generell indremedisin,
fordøyelsesssykdommer,
generell kirurgi,
gastrokirurgi, pediatri,
ØNH

desember
2017

TOTAL

20 timer

Revisjon og oppdatering av gamle kurs
Navn
Sakkyndig arbeid
Grunnkurs i hjertesykdommer
Grunnkurs i
fordøyelsessykdommer
Multidrug resistant TB
(English)
Spirometri
Informasjonssikkerhet
Grunnkurs C (3 moduler):
 Barn og ungdoms
helse
 Smittevern
 Svangerskapsomsorg
Reisemedisin
Folkehelseloven
Risikoreduksjon
TOTAL

Omfang
(timer)
3
25
25
22
6
2
4 av 15
timer

Spesialitet
Alle
Indremedisin
Indremedisin,
Kirurgi
Allmennmedisin

Sist
revidert
2016
2014
2015
2012

Allmennmedisin
Alle
Allmennmedisin

2014
2013
2013

2
Allmennmedisin
1
Allmennmedisin
2
Allmennmedisin
92 timer

2013
2013
2013
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