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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Läkarutbildningen idag är stadd i ständig utveckling. Vid
samtliga läroanstalter sker en utveckling mot studerandeaktiv
inlärning med stöd av problembaserad inlärning (PBL) eller
fallbeskrivningar (case). Samtidigt har antalet katedrala före-
läsningar minskat. Detta i kombination med att dagens stu-
denter har stor datorvana och är inriktade på att söka infor-
mation på Internet ger en helt ny utbildningssituation, där tra-
ditionella läromedel får minskande betydelse.

Den moderna sjukvården innebär samtidigt att andelen in-
neliggande patienter minskar och att vårdtiderna blir allt kor-
tare. För att kunna erbjuda tillräckligt patientunderlag för alla
studenter har därför utlokalisering av klinisk tjänstgöring ut-
nyttjats vid de medicinska högskolorna.Vid medicinska fa-
kulteten vid Umeå universitet har läkarutbildningen utökats
och omfattar idag 160 studenter per år.

Denna utbildningssituation, med inriktning mot studeran-
deaktiv pedagogik kombinerad med att studenterna under de-
lar av terminen befinner sig på annan ort, ställer nya krav på
distributionen av utbildningsmaterialet. Behov finns även av
att kunna kommunicera med studenterna, oberoende av om de
befinner sig vid universitetet eller är utlokaliserade. Med de
långa avstånd som vi har i Norrland har därför e-post och
webbsidor på Internet fått allt större betydelse. Efter hand har
vi dock noterat att detta i minst lika stor omfattning gäller de
studenter som finns i Umeå. Så gott som alla studenter har
moderna datorer med fiberoptisk Internetuppkoppling i
bostaden, och vår erfarenhet är att digital överföring av infor-
mation efterfrågas och föredras framför papperskopior.

Medicinsk radiologi bedrivs idag på de flesta ställen film-
löst med såväl bildgranskning som ronddemonstrationer vid
bildskärmar eller videoprojektorer. Det undervisningsmateri-
al i form av traditionella röntgenbilder som hittills använts i
grundutbildningen av läkare ter sig idag alltmer obsolet, även
om föreläsningsunderlag sedan flera år har varit digitala. Vi
har därför påbörjat en digitalisering av allt kursmaterial för
såväl föreläsningar som seminarier i radiologi i syfte att öka
studenternas åtkomlighet till bild- och textmaterial. Då Umeå

universitet upphandlat den nätbaserade utbildningsplatt-
formen Pingpong för kurser och program föll det sig naturligt
för oss att använda detta för distribuera undervisningsmateri-
al till studenterna. 

Information och interaktivitet
Vårt utbildningsmaterial produceras framför allt ur vår egen
radiologiska produktion genom överföring av avidentifierade
diagnostiska bilder till PowerPoint. Initialt skedde detta via
digital fotografering av röntgenfilmer eller via skanning. Idag
sker överföringen elektroniskt från våra radiologiska bild-
system (Figur 1). De avidentifierade bilderna har sedan kon-
verterats till html-dokument, vilket gör det omöjligt för andra
än kursgivaren att införa ändringar i materialet. Bilderna
komprimeras dessutom så att kraven på servrar, datorprogram
och överföringshastighet minskar. Trots detta är kraven på
datasystem av detta slag betydande, då röntgenbilder måste
ha relativt hög upplösning och kontrast. Bildmaterialet kom-
mer att finnas åtkomligt för studenterna så länge de är in-
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skrivna vid universitetet. I och med att bilderna lagras på ett
enda ställe kan uppdateringar momentant nå alla användare.

Plattformen har, förutom funktionen att visa motsvarighe-
ten till webbsidor, ett bibliotek och en kommunikationsdel.
Kommunikationsdelen innefattar chat, diskussionsforum, e-
postfunktion och anslagstavla. Med andra ord finns en rad
förutsättningar för interaktiv kommunikation. Inom portalen
Pingpong finns även möjlighet till konstruktion av självrät-
tande frågeformulär (t ex instuderingsfrågor) och enkäter (för
bl a kursutvärderingar). Utöver alla funktioner för informa-
tionsförmedling och interaktiv kommunikation finns möjlig-
het att få statistik på användaraktivitet för respektive moment
i den nätbaserade kursen. Dessutom finns en anslagstavla, där
meddelande till kursen slås upp. Den stöder även kommuni-
kation via chat och diskussionsforum. 

Detta läsår har vi använt Pingpong för den grundläggande
utbildningen i radiologi under fjärde terminen. All använd-
ning av portalen kräver inloggning med användarnamn och
lösenord, och alla besök loggas och är alltså spårbara. Det vi-
sade sig att studenterna snabbt kom in i systemet. Hela 69 av
72 studenter loggade in och registrerade sina e-postadresser.
De studenter som har fiberoptisk dataöverföring eller ADSL-
modem hade inga problem med överföringshastigheten. Te-
lefonmodem och alltför gamla datorer gick däremot inte att
använda på grund av alltför låg kapacitet.

Efter kursen sände vi ut ett mejlat besked med tentamens-
resultat via Pingpong. Detta nådde snabbt ut till alla studen-
ter. De studenter som inte registrerat sin e-postadress i syste-
met blev utan detta besked, vilket medförde att de snabbt in-
fann sig på vår expedition för att få muntligt besked.

Just vad studenten önskat sig
Från studentsynpunkt är Pingpong precis ett sådant hjälpme-
del man önskat sig: en nätbaserad plattform där all informa-
tion är samlad och där det är lätt att kontakta sina lärare. Den
största fördelen med denna nätbaserade plattform ur studen-
tens synvinkel är att all information som ges under föreläs-
ningar, såsom bildspel och kompendier, snabbt blir tillgäng-
lig. Det underlättar inläsningen, och vid frånvaro finns möj-
ligheten att ändå ta del av föreläsningen. Samtidigt finns in-
formationen kvar under hela utbildningen, vilket gör det lätt

att gå tillbaka och repetera. Uppfattningen bland studenterna
är att alla kurser under utbildningen borde vara gemensamt
samlade under denna portal. Det skulle underlätta kommuni-
kationen mellan lärare och studenter. Studenterna är sålunda
mycket positiva till denna portal och ser gärna att den fortsät-
ter att utvecklas till att omfatta alla kurser under hela utbild-
ningen. Idén med denna tjänst borde drivas ännu längre, t ex
skulle man kunna videoinspela föreläsningar och seminarier.
Detta skulle ge möjlighet att när som helst gå tillbaka och få
ett valfritt moment uppspelat i sin dator. Man kan tänka sig att
dessa tjänster kan få föreläsningar att verka överflödiga. Dock
är studenterna medvetna om att Pingpong är ett komplement
och inte på något sätt ersätter de muntliga presentationerna.

Diskussion
Övergång från klassisk pedagogik med katedrala föreläs-
ningar till studerandeaktiv metodik med användande av fall-
beskrivningar (PBL eller case) ställer nya krav inom flera om-
råden. Lärare måste utbildas och anpassa sig till den nya pe-
dagogikens krav. Den snabba utvecklingen inom medicinen
ställer samtidigt krav på läromedlen. De flesta läroböcker
finns idag tillgängliga även på CD-rom med möjlighet till
uppdatering via Internet. I och med ökad användning av da-
torer inom alla sektorer i samhället finns bland studenterna en
hög acceptans för användning av digital teknik i undervis-
ningen. Dagens medicinarutbildning präglas av stor lokal
spridning på grund av den utbredda subspecialiseringen. Till
detta bidrar den utlokalisering av klinisk tjänstgöring som bli-
vit nödvändig på grund av poliklinisering av utredning och
behandling och därav följande brist på patientunderlag för un-
dervisning. Användande av Internet för distribution av infor-
mation och läromedel är en förutsättning för att på ett smidigt
sätt kunna möta de krav som det moderna utbildningssamhäl-
let ställer.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Pingpong är ett
aktiebolag som till 30 procent ägs av Uppsala universitet.
Umeå universitet har köpt licens för att använda Pingpong.
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Figur 1. Exempel på undervisningsbild,
som visar  MR-undersökning av tumör i
låret.


