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Sammanfattning 
Att kunna hitta relevant utbildningsmaterial precis när man behöver det är en allt 
viktigare kompetens för alla som arbetar inom medicin, vård och hälsa. Det finns 
omfattande utbud av utbildningsresurser (såväl hela utbildningar som korta 
videoavsnitt) fritt tillgängliga på nätet via dator, surfplatta och mobil. Problemet är 
att resurserna ligger utspridda i många samlingar som gör det svårt att göra 
övergripande och tillförlitliga sökningar. Ett antal tjänster finns idag som söker bara 
bland godkända samlingar av utbildningsmaterial. Denna studie har valt ett flertal 
välkända internationella och nationella portaler och söktjänster som är specialiserade 
på området medicin, vård och hälsa och tittat närmare på vilka metoder som används 
för att göra kvalitetssäkrade sökningar. Ett antal kritiska faktorer identifierades och 
alternativa kvalitetssäkringsmetoder föreslås.  
 

English summary 
The ability to find relevant educational material just when you need it is an 
increasingly important skill for all in the fields of medicine and healthcare. There are 
many large collections of digital educational resources (from whole courses to short 
modules) openly available on the net that can be accessed on laptops, tablets and 
smartphones. The problem is that because there are so many independent 
repositories it is hard to search in all of them simultaneously and reliably. There are 
however search services that offer quality assurance by searching only in approved 
repositories. This study has chosen a range of well-known international and national 
(Swedish) portals and search services in medicine and healthcare and examined the 
methods they use to assure the quality of the resources they recommend. A number 
of critical success factors are identified and alternative quality assurance methods 
are proposed. 
 
Nyckelord: kvalitetssäkring, e-lärande, vård, medicin, lärresurser, utbildning, 
sökning, källkritik 
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1. Bakgrund 
Idag finns det många nätbaserade utbildningar och lärresurser inom medicin, vård 
och hälsa. Dessa finns i samlingar hos olika aktörer och är oftast inte sökbara via 
vanliga söktjänster som Google, Bing eller Yahoo. Samlingarna innehåller bra 
kvalitetssäkrade lärresurser och utbildningar men det kräver mycket god kompetens 
i informationssökning för att hitta dessa utan att behöva söka i varje samling för sig. 
Dessutom finns det miljoner filmer, bildmaterial och texter som har lagts ut av 
enskilda individer via tjänster såsom YouTube, Flickr, Vimeo samt diverse sociala 
nätverk men dessa har sällan någon som helst kvalitetssäkring eller metadata som 
talar om för användaren materialets syfte, mål, målgrupp, ämnesområde och nivå. 
Därför växer behovet av specialiserade portaler som söker endast hos tillförlitliga 
källor och kan garantera trovärdiga resultat. Flera sådana portaler finns idag inom 
olika ämnesområden inklusive medicin, vård och hälsa. Den här översikten 
presenterar flera samlingar, portaler och söktjänster både nationellt och 
internationellt och undersöker främst hur dessa kvalitetssäkrar sina resultat.  
 
 

2. Utvärderingsformer 
Utvärdering av resurser i en portal eller samling kan göras på tre nivåer. Många 
portaler använder alla tre medan vissa förlitar sig på användarna och automatiska 
mätningar. 

● Expertgranskning – en grupp experter gör en kvalificerad bedömning av 
alla resurser och webbplatser som ska ingå i samlingen eller sökvillkoren. 
Ämnesexperter bedömer den vetenskapliga kvaliteten på externa resurser 
och resurssamlingar medan tekniska experter (inom t ex webbdesign) 
granskar faktorer som användbarhet, tillgänglighet, innehåll, trovärdighet 
och tekniska krav. Detta kräver tid och blir allt svårare ju flera resurser 
ingår. Många väljer en expertgrupp som gör stickprov och står för den 
övergripande kontrollen. 

● Användargrupper – man skapar fokusgrupper från olika målgrupper 
(läkare, sjuksköterskor, studenter, administratörer) som bevakar och 
granskar nya resurser. Fokusgrupper kan komplettera expertgruppernas 
arbete. Ett alternativ som används allt oftare är crowdsourcing, dvs att 
användarna skriver egna recensioner, rekommenderar och kommenterar. Ju 
fler som rekommenderar en resurs desto pålitligare är den.  

● Automatisk analys – Verktyg som Google Analytics (och andra) kan 
bevaka besöksstatistik på alla sidor timme för timme om nödvändigt. Här 
kan vi bevaka kontinuerligt antal sidvisningar, unika besökare, vanligaste 
sökväg till tjänsten och många flera parametrar. Genom detta ser vi vilka 
sidor som har mest respektive minst trafik och varifrån våra användare 
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kommer. 
 
Ytterligare en kvalitetssäkring är certifiering av godkända samlingar och källor. Ett 
välkänt exempel på detta är Health on the Net Foundation Code of Conduct 
(HONcode). HON söker bara hos certifierade källor och varje sajt som blir godkänd 
får ett digitalt märke som läggs på hemsidan för att visa att de är godkända av HON. 
HONs söktjänst söker då endast godkända resurser. 
 

3. Kvalitetskriterier för bedömning av en webbtjänsts 
funktionalitet 
När man bedömer en webbplats finns det många faktorer som bidrar till tjänstens 
trovärdighet och pålitlighet. Man bör kontrollera hur webbplatsen sköter t ex interna 
rutiner för uppdateringar, kontroll av länkar, granskning av kommentarer, 
kommunikation mellan alla som arbetar med systemet osv. Här följer en översikt på 
kvalitetskriterier. 
  
a. Användbarhet 

1. Är det enkelt att navigera genom webbplatsen och hitta det man vill veta 
utan att behöva klicka för många gånger? 

2. Finns det tydliga spår så att man ser direkt var man befinner sig i strukturen 
och kan enkelt ta sig tillbaka till startpunkten? 

3. Finns det ingångar för olika intressenter (läkare, patienter, sjuksköterskor) 
och är det tydligt vilken ”miljö” man befinner sig i? 

4. När du klickar på en resurs/länk öppnas nya fönster eller bäddas allt in?  
5. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – rätt typsnitt, färger, 

kontraster, möjlighet till större text, uppläsning av sidor mm. 
  
b. Innehåll 

1. Finns tydlig information om vem tjänsten riktar sig till (målgrupper)? 
2. Är syftet med tjänsten tydligt redan på första sidan? 
3. Finns en tydlig förteckning av innehållet? 
4. Hur sker märkning av vetenskapliga källor kontra populärvetenskapligt 

material? 
5. Allt material som tjänsten erbjuder och länkar till ska ange en tydlig källa 

och senaste uppdatering (kunskap är en färskvara). 
6. Är rättigheter tydligt angivna? Copyright eller Creative Commons? Länk till 

upphovsmannen. 
7. Är det enkelt att kommentera innehållet och resurserna? Hur bevakas 

kommentarerna? 
8. Finns det en tydlig kanal för eventuella klagomål? Vem tar emot dessa? 
9. Kan användarna betygsätta resurserna och hur sköts detta? 
10. Är alla resurser öppna för alla eller krävs det inloggning? Inloggning ger 
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möjlighet till en personligt anpassad version med anpassade sidor och egna 
sökvägar. 

11. Finns det RSS på alla huvudsidor för att underlätta prenumeration och 
bevakning? 

12. Möjlighet att anpassa innehållet efter användarens 
arbetsplats/yrkesroll/ämnesinriktning/språkkrav/ev funktionshinder? 

  
c. Teknik 

1. Fungerar tjänsten lika bra oavsett webbläsare? 
2. Fungerar tjänsten även i mobiler och surfplattor? 
3. Krävs det plug-ins eller särskilda programvaror (t ex Flash, QuickTime, 

Java, olika mediespelare mm) för att se vissa resurser? Är sådana krav 
tydligt markerade i förväg och eventuella länkar angivna för att ladda ner det 
som krävs? 

4. Hur kontrolleras länkarna? Hur sker rapportering av felaktiga eller 
inaktuella länkar? 

	  	  

4. Kvalitetsmodell - Health on the net foundation  
Ett exempel på strukturerad kvalitetssäkring av lärresurser är Health on the net 
foundation (HON). De erbjuder kvalitetssäkrad informationssökning inom medicin 
som söker bara på källor som är certifierade enligt Health on the Net Foundation 
Code of Conduct (HONcode). Organisationer som erbjuder nätbaserade resurser och 
information inom hälsa och medicin kan ansöka att bli certifierade om deras resurser 
uppfyller villkoren i HONcode. Webbplatser certifieras efter att en panel experter 
inom HON inspekterar och godkänner den. Blir sajten godkänd av HON tilldelas 
den ett digitalt certifikat som läggs på sajten och visar att innehållet är godkänt. 
HON söker endast resurser som ligger på webbplatser med dessa certifikat. 
Webbplatsen inspekteras sedan efter det att ett tekniskt fel inträffat eller om ett 
klagomål registreras. Idag finns det flera miljoner certifierade sidor. Oftast söker 
man information, artiklar, bilder mm via HON men man kan även söka 
utbildningsresurser, fast inte som egen kategori. Det finns ett bildspel som 
presenterar HONs kvalitetssäkring: Trustworthy health and medical information: the 
Health On the Net initiative. 
 
The Health On the Net Foundation (HON) promotes and guides the deployment of 
useful and reliable online health information, and its appropriate and efficient use. 
Created in 1995, HON is a non-profit, non-governmental organization, accredited to 
the Economic and Social Council of the United Nations. For 15 years, HON has 
focused on the essential question of the provision of health information to citizens, 
information that respects ethical standards. To cope with the unprecedented volume 
of healthcare information available on the Net, the HONcode of conduct offers a 
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multi-stakeholder consensus on standards to protect citizens from misleading health 
information.  
 
HONcode principer (se http://www.hon.ch/HONcode/Pro/Swedish/)  

1. Trovärdighet - författarens/författarnas kvalifikationer 
All medicinsk/hälsoinformation erbjuden och presenterad på denna sida är 
given av personer med kvalificerad medicinsk utbildning, ifall ej ett klart 
utlåtande är givet att informationen härleder sig från en 
individ/organisation utan kvalificerad medicinsk/vårdutbildning. 

2. Kompletterbarhet - information som stödjer, inte ersätter 
Informationen på denna server är till för att stödja, ej ersätta, relationen 
mellan patient/klient och hans/hennes vårdande läkare. 

3. Konfidentialitet - respekterar användarnas integritet 
På Webservern bibehålles de individuella patienternas och klienternas 
uppgifter och identitet konfidentiellt. Ägaren av Webservern är underställd 
de krav, som lagen om intimitetsskyddet för medicinsk/hälsoinformation 
ställer i de länder där Webservern eller dess speglare är lokaliserad. 

4. Erkännande - citera källor och datum för medicinsk information 
De refererar till datakällan, som informationen på Websidan baserar sig på, 
presenteras i mån av möjlighet, och även specifika HTML-linkar till datan 
utgives. Datumet för den senaste modifikationen av data kommer att visas 
klart (t.ex. i nedre delen av sidan). 

5. Motivation - motiverade och objektiva påståenden 
Alla påståenden, som är relaterade till nyttan/egenskapen av en specifik 
behandling, kommersiell produkt eller service, baserar sig på opartiska 
fakta såsom står beskrivet i princip 4. 

6. Transparens - tillgänglighet, visa giltig kontaktinformation 
Web-sidans designer strävar till att erbjuda informationen på klaraste 
möjliga sätt och erbjuder kontaktadresser åt klienten med ytterligare 
information och stödkällor. Web-mastern anger sin e-post adress 
genomgående på alla Web-sidor. 

7. Finansiering - Information om finansieringskällor 
Eventuellt stöd för Web-servern kommer att presenteras tydligt, såsom t.ex 
kommersiella och icke-kommersiella organisationer, vilka erbjudit 
penningstöd, service eller material för sidan. 

8. Marknadsföring - skilja tydligt mellan information och marknadsföring 
Ifall reklam utgör källan för penningsstödet, kommer det tydligt att 
presenteras och ägaren beskriver kort dessa reklamprinciper på Web-sidan. 
Allt reklam- och kommersiellt material kommer att visas åt klienten på ett 
sätt och med ett innehåll som kan tydligt särskiljas från det ursprungliga 
materialet, skapat av den som underhåller servern. 
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5. Exempel på utbildningssamlingar och portaler 
Jag har valt ett brett sortiment kända portaler och repositorier som erbjuder tillgång 
till utbildningsmaterial antingen inom den egna samlingen eller via en kvalificerad 
söktjänst. Jag har valt samlingar och portaler som visar vägen till 
utbildningsmaterial som är tillgängligt för alla och inte kräver 
prenumerationsavgifter eller är endast för anställda inom vissa organisationer. 
Genom det här sortimentet vill jag visa olika strategier till kvalitetssäkring. De 
resurser som produceras av universitet, sjukhus, landsting eller myndighet har egna 
kvalitetskriterier medan portaler som söker hos många källor får antingen själva 
granska dessa källor eller låta sina användare bedöma källorna genom att 
kommentera eller rapportera (sk crowdsourcing). Först kommer ett antal 
internationella exempel (5.1) och sedan kommer några svenska (5.2). 
 
5.1 Internationella samlingar och portaler 
5.1.1 MOOCs 
MOOCs (Massive Open Online Course) är öppna, gratis nätbaserade kurser från 
oftast stora välkända universitet som kan studeras av vem som helst utan 
förkunskapskrav. Kurserna ger inga högskolepoäng, endast ett intyg, men det finns 
en del lärosäten i världen som kan validera en students insats i en MOOC och 
erbjuder högskolepoäng efter examinationsuppgift och mot betalning. Denna modell 
lär utvecklas vidare framöver. MOOCs anses bidra främst till det livslånga lärandet 
och kan ge den nyfikne en bra ingång till vidare studier i ett ämne. Dessutom 
fungerar MOOCs som bra marknadsföring för universitetet som ibland får global 
uppmärksamhet när de får tusentals deltagare på en sådan öppen kurs. Det finns flera 
stora konsortier där var och en består av ett flertal universitet. Det största konsortiet, 
Coursera, har 108 partneruniversitet runt hela världen (6 mars 2014). 
Kvalitetssäkringen av dessa kurser ligger hos de ansvariga universiteten fast varje 
MOOC-konsortium har gemensamma kriterier utöver universitetens egna.  
 
Exempel på kurser inom vård och medicin från olika MOOC-konsortier:  

● Coursera https://www.coursera.org/courses?cats=medicine or 
https://www.coursera.org/courses?search=health  

● edX https://www.edx.org/course-list/allschools/medicine/allcourses (10 
courses) 

● Open2study https://www.open2study.com/ 
 
För att underlätta sökandet har det tillkommit flera portaler som presenterar en 
samlad bild av MOOC-utbudet, oavsett konsortium, till exempel MOOC List 
http://www.mooc-list.com/ och Class Central https://www.class-central.com/. EU-
initiativet OpenupEd http://www.openuped.eu/ har skapat egna kvalitetskriterier för 
MOOCs och presenterar ett utbud av europeiska kurser som möter dessa kriterier. 
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5.1.2 iTunes U http://www.apple.com/education/ipad/itunes-u/  
Apples iTunes U innehåller över en halv miljon inspelade föreläsningar från cirka 
700 lärosäten från hela världen som kan laddas ner gratis till dator eller mobil via 
Apples iTunes plattform (tillgänglig även för Windows). Det kräver att man laddar 
ner applikationen iTunes (gratis) för att komma åt materialet. Varje lärosäte är 
ansvarig utgivare och står för kvaliteten på egna föreläsningar. Det finns ett 
omfattande utbud av kurser inom hälsa och medicin på flera språk. Endast ett fåtal 
svenska lärosäten är med och bara ett begränsat utbud av föreläsningar läggs ut på 
iTunes U: Högskolan Dalarna, Malmö Högskola, Lunds Universitet, Chalmers, UR. 
 
5.1.3 Khan Academy, Healthcare and medicine 
https://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine  
Khan Academy är en icke-vinstdrivande organisation och är en av världens största 
utbildningssajter. Den är mest känd för sina korta filmer (oftast 1-12 minuter) och 
självstudiematerial inom matematik, fysik, kemi och biologi på gymnasie- och 
grundläggande högskolenivå. Khan Academy grundades av matematikern Salman 
Khan som hade spelat in en stor samling korta filmer på YouTube som förklarade 
viktiga begrepp inom matematik och naturkunskap. Kahn Academy har fått stor 
uppmärksamhet i media de senaste åren och sajten har utvecklats tack vare 
finansiering från bl a Bill and Melinda Gates Foundation bland andra. Khan 
Academy har nu en ganska stor samling filmer inom medicin och vård. Materialet 
kan kopplas till den amerikanska läroplanen för gymnasienivå (Common Core) och 
tas fram av kvalificerade lärare tillsammans med utvecklare. Det finns idag en stor 
och engagerad community av lärare och IKT-pedagoger som ständigt utvecklar 
sajten. Varje ansvarig lärare står för sin egen kvalitetssäkring men det finns en peer 
review-process som granskar allt som läggs ut. Varje resurs ger möjlighet för 
användarna att lämna kommentarer eller föreslå förbättringar. 
  
5.1.4 Academic Earth http://academicearth.org/online-college-courses/medicine-
and-healthcare/  
Academic Earth är en portal som söker öppna kurser bland alla MOOCs och 
liknande. Just nu finns det 37 kurser inom området hälsa och medicin. Varje 
ansvarig lärosäte står för kvaliteten på sina egna kurser. 
 
5.1.5 ReelDx https://www.reeldx.com/  
ReelDx är ett videobibliotek med flera hundra korta patientfilmer (fallstudier) som 
visar ett brett sortiment sjukdomar och tillstånd, var och en kopplade till diagnoser 
och information. Oregon Health & Science University står för kvaliteten och har 
samarbetat med många läkare och forskare från andra lärosäten. Avgiftsbelagd 
samling, prenumeration $49 per år eller organisationslicens på offert. 
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5.1.6 HEAL http://content.lib.utah.edu/cdm/search/collection/uu-heal  
Health Education Assets Library är en omfattande samling öppna lärresurser 
(lektioner, diagram, animeringar, filmer, bildspel mm) som har granskats av en 
expertpanel och genom peer review. Projektet tog slut för några år sedan men 
materialet finns kvar i arkivet. 
 
5.1.7 Stanford Mini Medschool http://med.stanford.edu/minimed/  
Stanford Mini Medschool är inte en MOOC, utan ett exempel på öppna lärresurser 
(Open Courseware), självstudiematerial som är tillgängligt för alla. Man får går 
genom materialet i egen takt och utan någon kursstruktur eller interaktivitet. Paketet 
består av tre terminers föreläsningar från Stanford School of Medicine med 
tillhörande läsning ur kurslitteraturen. Kursmaterialet behandlar följande teman: The 
Dynamics of Human Health, Medicine, Human Health and the Frontiers of Science, 
Transforming Our Understanding of Human Health and Disease.  
 
Detta är ett typiskt exempel på öppna läresurser som skyltfönster för ett universitet. 
Syftet är att locka till sig nya studenter men även bidra till fortbildning och livslångt 
lärande. Alla föreläsningar är inspelningar av universitetets egna lärare och därmed 
kvalitetssäkrade av Stanford. 
 
5.1.8 John Hopkins Bloomberg School of Public Health Open courseware 
http://ocw.jhsph.edu/  
En öppen samling kursmaterial, föreläsningar och lärresurser som lärosätet delar 
med sig under en Creative Commons licens så att andra institutioner eller individer 
får använda, kopiera och bearbeta materialet så länge de erkänner upphovsmannen 
och respekterar licensen. Universitetet garanterar den vetenskapliga kvaliteten på 
materialet eftersom de använder det själv i sina ordinarie utbildningar. 
Det finns ett stort kursutbud och det går dessutom att söka bilder (diagram, statistik 
mm). 
 
5.1.9 BMJ learning http://learning.bmj.com/learning/home.html  
British Medical Journal har ett högt anseende internationellt och ligger bakom denna 
utbildningsportal som erbjuder BMJ-medlemmar ett stort sortiment kursmoduler. 
Medlemskap krävs för att komma åt de flesta utbildningar men det finns även en 
lång lista gratismoduler som är öppna för allmänheten (efter att ha skapat konto). 
Denna tjänst kan ses som best practice när det gäller kvalitetssäkrad e-lärande. Varje 
kursmodul har en imponerande samling metadata som bland annat visar tydligt 
modulens lärandemål, målgrupp, tidsåtgång, ansvariga kursutvecklare (och 
tillhörighet), användarkommentarer och mest intressant modulens akkreditering hos 
en rad internationella hälsomyndigheter. De olika myndigheterna (t ex Austrian 
Academy of Physicians, Royal Australasian College of Physicians) godkänner 
modulen och tillgodoräknar ett antal studietimmar/poäng för genomgången modul.  
Varje modul inleder med en diagnostisk test av förkunskaper. 
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5.1.10 iMedicalApps http://www.imedicalapps.com/  
En oberoende tjänst som utvärderar och kvalitetssäkrar mobila appar inom vård och 
medicin. Användare får skicka in egna recensioner men iMedical Apps har en 
redaktion och grupp skribenter bestående av läkare, professionella inom vård och 
experter inom e-hälsa som skriver och godkänner recensionerna. De har en policy 
kring intressekonflikter och sätter stort värde på att vara professionella och 
oberoende. 
 
5.1.11 Webicina http://www.webicina.com/  
Webicina är en söktjänst som hittar resurser inom hälsa och medicin som annars är 
svåra att upptäcka, nämligen bland sociala medier (bloggar, wikis, Facebookgrupper 
mm). Bakom tjänsten ligger Bertalan Meskó, en ungersk läkare och pionjär inom e-
hälsa och sociala medier inom området. Webicina söker information bland ett 
väldigt stort sortiment bloggar, YouTubekanaler, wikis mm som godkänns genom s. 
k. crowdsourcing (tips från användare samt egna kontroller). Webicinas medarbetare 
och experter samlar dessa resurser under lämpliga kategorier och kontrollerar att alla 
källor är pålitliga samt anger varför. Det finns två ingångar till tjänsten: som patient 
och som professionell. När du kommer in kan du sedan välja specialistområde och 
vilka typer medier du vill ha, t ex video, podcast, blogg, bildspel, diskussionsgrupp 
m fl. 
 
Det finns ett vetenskapligt råd som står för en viss granskning och kontroll. Varje 
tjänst som söks via Webicina får visa på sin webbplats ett officiellt märke där den 
ansvarig kan ange vilket ämnesområde tjänsten inriktas mot (t ex allergi, cancer, 
hepatit osv). Webicina söker bara bland dessa “godkända” källor. Det finns dock 
inga tydliga principer som HONcode och mycket hänger på frivillighet och god 
vilja. Eftersom källorna är bloggar och andra sociala medier är de inte vetenskapliga 
och kan inte anses helt objektiva och pålitliga men kan ge bakgrundsinformation och 
insikt i olika aktuella debatter och diskussioner. 
 
5.1.12 Exempel på kvalificerad söktjänst från annat ämnesområde 
Open Scout http://learn.openscout.net/  
OpenScout handlar inte om vård och hälsa men är ett exempel på en kvalitetssäkrade 
söktjänst, i detta fall inom området ledarskap. OpenScout har utvecklats av ett EU-
projekt 2009 - 2012. 
 
- OpenScout (www.openscout.net) is a European initiative which creates an 
educational service for business and management education across Europe and 
beyond. OpenScout provides a Web-based access point and search interface for 
open management related content and aims at creating a large community of 
educators and learners from the management domain. The project brings together 
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contents from different repositories, and provides value-added tools and services for 
learners, educators and technology providers. The OpenScout community is 
consisting of both Academics and Companies.  
 
Open Scout erbjuder en specialiserad söktjänst för att hitta öppna lärresurser inom 
ledarskap som finns i flera samlingar och som oftast inte syns i vanliga sökningar 
hos t ex Google eller Bing. Aktörerna bakom projektet har valt ut de mest trovärdiga 
samlingarna utbildningsmaterial och tjänsten söker endast hos dem (se en lista över 
valda samlingar). Det betyder en viss kvalitetssäkring i sökresultaten. Alla aktörer 
vars material ingår i OpenScouts söktjänst tecknar ett partnerskapsavtal som reglerar 
hur OpenScout samverkar med aktörens material (metadata mm).  
 
OpenScout vill skapa en community kring öppna lärresurser inom ledarskap. 
Användarna har möjlighet att rekommendera, tagga, kommentera och bedöma 
resurserna och därmed skapar en delegerad kvalitetssäkring. Denna modell skulle 
kunna överföras till hälsoområdet. 
 
5.2 Svenska samlingar och portaler 
 
5.2.1 Kunskapsguiden http://www.kunskapsguiden.se  
Kunskapsguiden samlar kunskapsunderlag som är tillgängliga för allmänheten och 
gratis att ladda ner. Alla kunskapsunderlag genomgår en värdering och 
kvalitetsgranskning före eventuell publicering på Kunskapsguiden. 
 
Kunskapsguiden är en nationell plattform som drivs av Socialstyrelsen och som 
samlar befintlig och ny kunskap inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk 
ohälsa och vård och omsorg om äldre. Guiden innehåller fakta, praktisk information, 
kunskapsunderlag och ett flertal kurser och utbildningar som erbjuds av olika 
aktörer. Grundförutsättning för allt material och utbildningar som finns i guiden är 
att de är tillgängliga för alla utan kostnad. Allt material är kvalitetsgranskat av de 
medverkande organisationerna: Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting, Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket samt Socialstyrelsen. Förslag till nytt material tas 
emot via en blankett där tipsare beskriver materialet samt ett intyg att han/hon inte 
har intressekonflikter (Deklaration av jäv, intressekonflikter och andra bindningar 
för personer som har producerat kunskapsunderlag).  
 

- Det redaktionella arbetet leds och utförs av Kunskapsguidens redaktion som finns 
på Socialstyrelsen. Redaktionen arbetar med struktur, innehåll och det tekniska 
utvecklingsarbetet. På varje informationssida framgår vilken aktör som författat och 
faktagranskat innehållet. Det framgår dessutom vilka källor som använts för att ta 
fram innehållet. Datum visar när sidan är uppdaterad så att du ska kunna värdera 
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uppgifternas aktualitet. 
 
Guiden följer de rekommendationer för tillgänglighet som finns på E-delegationens 
Vägledning för webbutveckling. Det finns tydlig information om de juridiska 
villkoren för guiden: behandling av personuppgifter, ansvarsfriskrivning, 
offentlighetsprincipen mm.  
 
Bland utbildningarna finns följande: 

● Läkemedelsbehandling av äldre 
● Psykosociala insatser vid schizofreni 
● Migration, psykisk ohälsa och trauma 
● Äldreomsorgens nationella värdegrund 
● PSYK-E bas webbutbildning i grundläggande psykiatri 
● Våga fråga – våga se! 
● WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar 
● Demens ABC 
● Depression och ångestsyndrom 
● Samordnad individuell plan – kort information 
● Basala hygienrutiner 

 
 
5.2.2 Nätbaserade utbildningar SUS http://www.skane.se/sus/nbl  
En samling egenproducerade korta utbildningar av personal vid Skånes 
universitetssjukhusvård. Utbildningarna riktas främst mot egen personal men alla är 
öppna och har även en Creative Commons licens (Creative Commons Erkännande-
Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported licens). Detta betyder att alla 
utbildningar får kopieras och användas av andra aktörer så länge de anger källan, 
inte gör ändringar på verken och inte använder materialet i kommersiellt syfte. Det 
finns två för personalen obligatoriska kurser: ”Basal hygien”, ”Att förebygga 
trycksår, undernäring och fall”.  Dessutom finns det ett större sortiment valbara 
kurser inom vård & behandling, hygien, medicinsk teknik, system & program, 
kommunikation samt säkerhet & miljö. Informationen om varje kurs innehåller 
uppgifter om ämnesansvariga, granskare, medieproducenter och en länk till support. 
Länkar finns till relevanta dokument, böcker och referenser. 
 
5.2.3 OER@BTH 
Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskolan har skapat en avancerad 
Googlesökning som endast söker bland öppna lärresurser (med Creative Commons-
licens) inom de flesta stora utbildningssamlingarna. Här kan man söka även material 
inom medicin, vård och hälsa på såväl svenska som engelska. Här finns det inga 
kvalitetssäkring bortsett från att sökningen är baserad på kända akademiska 
samlingar. 
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5.2.4 Andra källor 
Omfattande referensmaterial, anvisningar och instruktioner finns på välkända 
webbplatser som Vårdhandboken (http://www.vardhandboken.se/), 1177 
Vårdguiden (http://www.1177.se/Kalmar-lan/), Rikshandboken i barnhälsovård 
(http://www.rikshandboken-bhv.se/) m fl. Här finns det bra kvalitetssäkrad 
information för både vårdpersonal och allmänheten men oftast endast i text och utan 
tydligt utbildningssyfte. 
 

6. Slutsatser 
I en digital värld som svämmas över av ett överflöd av information finns det en 
ökande behov av väglednings- och mäklartjänster som kan hjälpa oss att hitta rätt. 
Inom varje ämnesområde utvecklas specialiserade portaler, söktjänster, virtuella 
bibliotek som länkar endast till kända och trovärdiga källor. Denna rapport lyfter 
fram ett urval webbplatser som på olika sätt garanterar en viss vetenskaplig höjd på 
de resurser som rekommenderas. Kvaliteten kan säkras på flera olika sätt från HONs 
certifieringsprocess till endast crowdsourcing (användare “gillar” eller 
rekommenderar resurser som i sociala medier). Det finns ingen patenterad lösning 
(expertgranskning, digitala certifikat mm är dyrbara och tidskrävande åtgärder) men 
den viktigaste uppgiften för varje portal/tjänst är att skapa förtroende hos sina 
användare och ett gott rykte i branschen. Följande faktorer är därför nödvändiga: 

● Flera kända och trovärdiga organisationer (myndigheter, företag) som står 
bakom tjänsten och garanterar kvaliteten (t ex Kunskapsguiden, BMJ 
Learning m fl). 

● Ett expertråd med framstående professorer, läkare osv som står för en 
övergripande vetenskaplig granskning 

● Tydliga rutiner för löpande kontroll på alla resurser i samlingen för att 
snabbt kunna plocka bort inaktuella länkar, oseriöst eller bristfälligt material 
osv. 

● Tydliga rutiner för inrapportering av felaktigheter (från användarna) samt 
uppföljning och åtgärdar. 

● Skapa ett virtuellt gemenskap kring tjänsten. Om användarna känner sig 
delaktiga i tjänsten och känner att de kan påverka genom kommentarer och 
tips får man en informell och delegerad kvalitetssäkring. En sådan lösning 
kompletterar en mer vetenskaplig kvalitetssäkring via expertråd mm. 
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Länklista 
Academic Earth http://academicearth.org/online-college-courses/medicine-and-
healthcare/ 
BMJ learning http://learning.bmj.com/learning/home.html 
Class Central https://www.class-central.com/ 
HEAL http://content.lib.utah.edu/cdm/search/collection/uu-heal 
Health on the net foundation http://www.hon.ch/home1.html  
iMedicalApps http://www.imedicalapps.com/  
iTunes U http://www.apple.com/education/ipad/itunes-u/  
John Hopkins Bloomberg School of Public Health Open courseware 
http://ocw.jhsph.edu/  
Khan Academy, Healthcare and medicine 
https://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine 
Kunskapsguiden http://www.kunskapsguiden.se 
MOOC List http://www.mooc-list.com/ 
Nätbaserade utbildningar SUS http://www.skane.se/sus/nbl 
OER@BTH http://www.bth.se/bib/web.nsf/sidor/oerbth  
Open Scout http://learn.openscout.net/ 
OpenupEd http://www.openuped.eu/ 
ReelDx https://www.reeldx.com/ 
Rikshandboken i barnhälsovård http://www.rikshandboken-bhv.se/ 
Stanford Mini Medschool http://med.stanford.edu/minimed/  
Vårdhandboken http://www.vardhandboken.se/  
Webicina http://www.webicina.com/  
1177 Vårdguiden http://www.1177.se/Kalmar-lan/ 
 
Alla länkar kontrollerades 8 mars 2014. 
 
 

 
 

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 
4.0 Internationell Licens. 

 


