
Noklus sin erfaring med e-læring for å øke 
kvaliteten hos POCT-brukere i 

primærhelsetjenesten

Thea Krogvig Bjørnstad
Laboratoriekonsulent og leder for E-læringsgruppen i Noklus

DEKS Brugermøde, 18. september 2019



• Kort om Noklus og hva vi gjør

• E-læring i Noklus
◦ Hvorfor e-læring

◦ Målgruppe

◦ Utarbeidelse av e-læring

◦ Hvilke e-læringskurs har vi

◦ Kursdeltakelse

◦ Erfaringer

◦ Har e-læring økt kvaliteten hos POCT-brukere?
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Kort om Noklus



Noklus

• Etablert i 1992 (av norske myndigheter)

• Ideell organisasjon (non-profit)

• 110 ansatte

• Hovedkontor i Bergen
◦ EQA-seksjonen

Produserer, pakker og sender ut kontroller
Bearbeider resultater og sender ut vurdering



Deltakere i Noklus

• Over 3000 deltakere

◦ Legekontor (99 % deltar)

◦ Sykehjem (95 % deltar)

◦ Hjemmesykepleie
utdannelsesinstitusjoner m.fl.

◦ Alle sykehus –og private laboratorier

Primærhelsetjenesten følges
opp av laboratoriekonsulenter



• Veileder, underviser, følger opp EQA-resultater

• Gir råd om analyseinstrumenter

• Utarbeider laboratorieprosedyrer

• Utarbeider e-læring

• Arrangerer kurs for over 5000 helsearbeidere hvert år

Laboratoriekonsulentene - Bioingeniører



Enkel tilgang til EQA, laboratorieprosedyrer, E-læring



E-læring i Noklus - siden 2012

• Hvorfor e-læring?
◦ Fleksibelt

◦ Brukervennlig

◦ Ressursbesparende       

◦ Moderne

• Målgruppe
◦ Primærhelsetjenesten

◦ Sykehus –og private laboratorier har også tilgang

Kunnskap ut til flere!



• E-læringsgruppe i Noklus utarbeider e-læring

• Web-basert program

• Skype-møter + 1 fysisk møte/år

• Bistand fra pedagog

• Intern høringsgruppe i Noklus

• Ekstern høringsgruppe
◦ Deltakere fra primærhelsetjenesten

E-læringsgruppen
◦ 3 laboratoriekonsulenter
◦ 1 lege

Totalt ~ 0,8 stilling

Utarbeidelse av e-læring



Oversikt e-læring
Tema E-læring Tidsbruk

Blodprøver

Venøs blodprøvetaking 45 min

Kapillær blodprøvetaking 25 min

CRP (lansering 2019/2020) 30 min

Urinprøver

Urinveisinfeksjon 10 min

Urinprøvetaking og prøvebehandling 15 min

Urinstrimmelundersøkelse 15 min

Bakteriologisk undersøkelse av urin 10 min

Andre urinundersøkelser 10 min

Kvalitetsarbeid Kvalitetsarbeid 35 min

Laboratorieansvarlig 35 min

Laboratoriemedisin* Laboratoriemedisin i PHT (Del 1 2020) 15 timer TOTALT

* Målgruppe er leger i primærhelsetjenesten

> 20 000 fullførte
e-læringskurs 
hvert år



Eksempler

Erfaringer vi har gjort oss

• Korte e-læringskurs (< 20 minutter)

• Bruk av bilder, illustrasjoner, film

• Pasienthistorier med utfordringer
relatert til egen arbeidshverdag

• Spørsmål og oppgaver underveis

• Avsluttende test

• Kursbevis



Har e-læring økt kvaliteten hos
POCT-brukere i primærhelsetjenesten?



Feedback fra POCT-brukere

«Fint for nyansatte å sitte i ro og fred å gå gjennom prøvetaking»

«Dette er en verdifull start som inngår i praksis, trygghet og kvalitet»

«Fint å repetere og oppdatere seg, det gir trygghet» 

«Flott, konkret og læringsrikt. Fått kunnskap om det vi trenger å vite.» 

«Kursene er kjempebra og brukes både i opplæring på sykehjem og til
alle ansatte på lab på legekontor»
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Alle tjenestene samlet øker kvaliteten



Takk for oppmerksomheten!
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