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Hva er Kurslab?
Kurslab er et tilbud til faggrupper som ønsker å utvikle egne kurs med veiledning fra oss i Team for digital læring (TDL).

Faggruppene leder og utfører 
eget utviklingsarbeid.

• Opplæringswebinar (3 t)

• Ukentlige drop-in møter (1 t)

• Skriftlige tilbakemeldinger på 3 leveranser

• Individuell veiledning med hver gruppe

• Opplæring i forfatterverktøyet

Faggruppe/
Prosjektgruppe

TDL

Referansegruppe
Kvalitetssikre kursinnholdet 
underveis i prosessen gjennom 
skriftlige tilbakemeldinger på 
faginnhold.



Forutsetninger for deltakelse 

Alle i prosjektgruppen må delta på opplæringswebinar.

Minimum to deltakere i prosjektgruppen.

Følge metodikken og etter beste evne etterleve fremdriftsplan, oppmøte- og tidsfrister.

Godkjennende leder samtykker til å være med i referansegruppen.

Godkjenne at kurset kan deles nasjonalt (ref. Det nasjonale delingsprinsippet).

Må forholde seg til copyright-lover (bilder, tekst og videoer i kurset).



Metodikken
Hvordan utvikle et e-læringskurs?

Fase 1
Løsningsbeskrivelse

Kartlegge opplærings-
behovet og produsere
detaljert spesifikasjon
for kurset.

Fase 2
Manus

Skrive detaljert 
manus for hver side 
i kurset og beskrive 
visuelle elementer.

Fase 3
Design og montering

Få på plass medieelementer: 
video, tale, animasjoner
og bilder. Monter tekst 
og medieelementer i
forfatterverktøyet.

Fase 4
Publisering 

Publisering i LMS og
promotering av 
kurset for målgruppen.

Evaluering
av kurset.



Fase 1
Løsningsbeskrivelse

Faktor Beskrivelse

Overordnet hensikt
Hva er ønsket situasjon?

Kurset skal bidra til å skape en trygg og sikker 
helsetjeneste for ungdomspasienter.

Målgruppe
Hvem er det som trenger opplæringen?

Hovedmålgruppe:
Helsepersonell som jobber med ungdomspasienter på 
sykehus.

Sekundærmålgruppe:
Helsepersonell som jobber med ungdom i 
primærhelsetjenesten.

Motivasjon til å lære om tema:
Motivert til å lære om tema, ser verdien av økt 
forståelse av ungdommens behov.

Arbeidssituasjon:
Travle mennesker, liten tid til rådighet.

Hovedlæringsmål
Hvilken kompetanse trenger 
målgruppen?

Kunnskapsmål:
• Kursdeltaker vet hva som karakteriserer en 

ungdomsvennlig helsetjeneste.
• Kursdeltaker kjenner til hjernens utvikling i 

ungdomsårene.
• Kursdeltaker kjenner til ungdomspasienten sine 

rettigheter ved 12-,16- og 18 års alderen.

Holdningsmål:
Kursdeltaker er bevisst på viktigheten av å 
imøtekomme ungdom på en profesjonell måte.

Kapittel 1: Ungdom

Hovedlæringsmål for kapittelet:
Kursdeltaker vet hva som definerer en ungdom og hva som karakteriserer en ungdomsvennlig helsetjeneste.

Sidetittel Læringsmål per side Nøkkelinnhold Presentasjon
sform

Kommentar

Introduksjon Kursdeltaker kjenner 
forventet læringsutbytte

• Introduksjon til tema
• Formål med kurset
• Estimert tidsbruk

Tekst, Bilde Innspill:
Her kunne 
dere innledet 
med et case 
av 
ungdomspasi
enten.

Ungdomspasienten Kursdeltaker vet hva 
som definerer en 
ungdom

Definisjon av ungdom 
(WHO og UNICEF)

Tekst, Bilde

Helsetjeneste for 
ungdom

Kursdeltaker vet hva 
som kjennetegner en 
ungdomsvennlig 
helsetjeneste

• Rapport 
(Helsedirektoratet) 
#Ungdomshelse

• Prinsipp i FN's
barnekonvensjon –
unges rettigheter

• Hva karakteriserer en 
ungdomsvennlig 
helsetjeneste?

Tekst, Bilde

Rammefaktorer for kurset Læringsmål- og innholdsmatrise

Avsjekk: Bygger læringsmålene oppunder hensikten?



Fase 2
Manus

Avsjekk:
• Oppfyller teksten læringsmålet?
• Rettskriving
• Korte setninger
• Aktivt språk: henvender du deg til kursdeltaker?

Kapittel 1: Ungdom

Hovedlæringsmål for kapittelet:
Kursdeltaker vet hva som definerer en ungdom og hva som karakteriserer en ungdomsvennlig helsetjeneste.

Sidetittel Læringsmål per side Manus per side Layout/visuelle elementer

Introduksjon Kursdeltaker kjenner forventet 
læringsutbytte

Ungdomshelse har fått økt fokus de siste årene, både nasjonalt og internasjonalt.

For å bedre helsen til ungdommen og sørge for at de tilbys en helhetlig og persontilpasset helsetjeneste 
er det viktig å ha kunnskap om denne pasientgruppen.

I dette kurset vil du lære om:

• viktigheten av fokus på ungdomshelse
• hva som kjennetegner en ungdomsvennlig helsetjeneste
• hva et overgangsforløp for ungdom er
• hvordan kommunisere med ungdommen
• hvordan bruke ulike verktøy for å imøtekomme ungdommen
• ungdommens biologiske, psykologiske og sosiale utvikling.

Sett av 15 minutter til kursgjennomføringen. 
Lykke til!

Tekst, Illustrasjon (av 
ungdomspasienten)

Ungdomspasienten Kursdeltaker vet hva som 
definerer en ungdom

Ungdommer defineres ofte som personer mellom 12-25 år. Pasienter i denne aldersgruppen vil ha nytte 
av et helsetilbud tilpasset ungdom.

#Ungdomshelse er Helsedirektoratet sin ungdomshelsestrategi. Den påpeker at helsetilbudet til ungdom i 
Norge ikke er godt nok tilpasset gruppens behov.

++

Tekst, Illustrasjon (av ungdom som 
holder hender rundt jorden)

Tips: Bruk læringsmålene som rettesnor for innholdet på sidene



Fase 3
Design og montering

Avsjekk:

• Bildekvalitet/oppløsning
• Opphavsrett
• Sammenheng/overganger
• Hvordan korresponderer teksten med bilder/illustrasjoner?
• Font type/størrelse



Fase 4
Publisering i LMS

Promotering og evaluering av kurset?



Prosjektplan
Hvor lang tid tar det å utvikle et e-læringskurs gjennom Kurslab?



Kursmontering

Digitale verktøy

RessursdelingKommunikasjon og rådgivning Skriftlige tilbakemeldinger
(spor endringer)

Deltakeroppfølging



Erfaringer

" Vi synes dette er en fantastisk mulighet for systematisering 
av opplæring og fagutvikling og vedlikehold og utvikling av 
kompetansen vår, og håper at det er et konsept som vil gå 

inn i drift ".

"God støtte og veiledning underveis har vært bra, 
samt prosjektmetodikken og den pedagogiske 

tilnærmingen..."

"Vi trodde vi forstod hvilket arbeid som lå 
foran oss, men det gjorde vi ikke..."



Takk for meg!

Ved spørsmål - Ta kontakt på ronja.ommang.skaathun@helse-bergen.no


