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PROSJEKT: ePraksis.no  

Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet  
  

  
NETTSIDEN ePraksis.no EN NY LÆRINGSRESSURS   
Bioingeniør er en helseprofesjon der utdanningen er pålagt å tilby studentene praktisk ferdighetstrening ved ulike 
medisinske laboratorier (Rammeplan for bioingeniørutdanning, 2005). Interne laboratoriekurs og eksterne 
praksisstudier skal utgjøre minimum 35 % av den treårige utdanningen. Praksisstudiene er en viktig læringsarena 
i autentiske faglige situasjoner under veiledning av erfarne bioingeniører. Ved bioingeniørutdanningen, HVL 
har man utviklet en nettside, ePraksis.no, med informasjon om praksisstudiene og ulike e-
læringsressurser som benyttes i praksisundervisningen.  
 
På medisinske laboratorier benyttes ofte avansert automatisert instrumentering og bioingeniørstudentene har før 
innføring av ePraksis.no kun hatt begrenset adgang til informasjon om håndtering av disse instrumentene i 
forkant av praksisstudiene. ePraksis.no ble utviklet for å lette informasjonen til studentene om praksis i 
studiet, forberede de bedre til praksisstudiene, øke læringsutbyttet hos studentene og dermed å heve 
kvaliteten på utdanningen. 

 
Nettsiden ePraksis.no 
 

Fordeler med det virtuelle versus det fysiske klasserommet: Læring kan forekomme i en rekke ulike arenaer; 
som for eksempel i et virtuelt klasserom eller i et fysisk rom. De to rommene har forskjellige egenskaper som 
lærerne kan bruke til forskjellige formål. Hvis læring foregår i en kombinasjon av disse to læringsmiljøene, kan vi 
se dette som blandet læring, og undervisning som gjelder begge modaliteter, kalles også blandet undervisning. 
En velbalansert blanding vil gi både lærere og studenter gode muligheter til å styrke viktige aspekter ved 
undervisning og læring. Digitale instruksjoner gir studentene muligheten til å stoppe, spole tilbake og se gjennom 
flere ganger. Dette betyr at elevene kan pause en video og behandle informasjonen før de går videre. Slik kan de 
kan lære i eget tempo, og forhåpentligvis forbedre læringsprosessen og utfallet.  
   
For å tilrettelegge for økte studenttall fra 2015 og utvidet bruk av flere sykehus i helseregionen som praksisfelt, 
har man ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) tatt i bruk “blended learning” og “flipped learning” i bioingeniørenes 
praksisstudier. De fleste lærerne ser på de to elementene i blandet læring - det fysiske og virtuelle klasserommet 
- som to separate ting. Men verdien er i kombinasjonen, og lærerne må benytte begge egenskapene. Dette er 
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hva man tar sikte på å implementere i ePraksis.no. I undervisningsmodellen setter lærerne pre-
undervisningsaktiviteter, hvor studentene tilegner seg teoretisk kunnskap i det virtuelle klasserommet i sin egen 
tid. Som et resultat er studentene forberedt og har tilegnet seg den informasjonen de trenger før de går inn i det 
fysiske klasserommet, i dette tilfellet laboratoriet. Hvis den digitale aktiviteten kombineres med en kort e-test, har 
studentene i tillegg mulighet til å gå til det fysiske klasserommet med vurdering av oppnådd kunnskap.  
 
Nettsiden og innhold under ePraksis.no er åpen og tilgjengelig for alle. Portalen inneholder ulike e-læringsverktøy 
til de 9 medisinske laboratoriefagene ved utdanningen og inneholder: (1) korte informative YouTube-videoer om 
analyseprinsipp, instrumentering, dataverktøy og programmer, (2) digitale kunnskapstester, (3) caser der 
studentene kan teste sin egen kunnskap og læringsutbytte, og (4) all nødvendig informasjon om praksisstudiene 
eksternt på laboratoriene i HelseVest RHF samt undervisningen på laboratoriene internt ved HVL. ePraksis.no er 
nå en integrert del av undervisningen i alle de medisinske laboratorieemnene ved bioingeniørutdanningen 
(HVL).   
  
ERFARINGER MED BRUK AV ePraksis.no, NOEN EKSEMPLER  
 

Før laboratorietrening har studentene tidligere, før ePraksis.no, kun hatt tilgang til et kompendium som gir dem 
teoretisk bakgrunn, analyseprinsipp for metoden, og detaljerte prosedyrer for hvordan man skal utføre 
laboratorieanalysen. Til tross for godt skriftlig materiale, har lærerne opplevd studentenes forberedelser til 
laboratoriekursene til en viss grad utilstrekkelig, spesielt i emner med høy grad av kompleksitet. Dette medførte 
en økt arbeidsbelastning på laboratoriekursinstruktørene for å sikre tilstrekkelige teoretiske gjentakelser av 
prosedyrene og utføre praktiske demonstrasjoner i plenum. Med et stort antall studenter er denne 
læringsmetoden ikke ideell samtidig «stjeler» det tid fra studentens egen praktisk trening.  
 

Lærdom fra denne tidligere formen for undervisning er at studentene fant det utfordrende å forstå prinsippene og 
utførelsen av avanserte laboratorieanalyser og instrumentbruk i den relativt korte tidsrammen man hadde 
tilgjengelig for selve laboratorietreningen. For å forbedre laboratorietrening har man derfor introdusert e-læring 
som en strategi for å gi bedre forståelse av prinsipper og bruk av avanserte instrumenter, ved å blant annet gi 
forklaringer og demonstrasjoner om hvordan man praktisk kan utføre eksperimentelle analyser i et digitalt format.  
 

Et typisk laboratoriekurs (her eksemplifisert med BIO130 Hematologi og Hemostase) inneholdt før ePraksis.no en 
laboratoriedag på 3,5 timer med følgende tidskrevende aktiviteter: (i) Gjennomgang av teori og analyseprinsipp, 
og (ii) laboratorieteknikker ble vist i plenum. Ofte tok denne gjennomgangen nær 45 minutter. For å øke 
studentens egen hands-on tid på kurset, ble e-læringsressurser utviklet, og studentene ble sterkt oppfordret til å 
se kortfilmer som demonstrerte laboratorieteknikkene i forkant av kurset. For å sikre at studentene kom forberedt, 
måtte de passere en interaktiv online-test før oppmøtet på laboratoriet. Ingen demonstrasjon av 
laboratorieteknikker ble gitt inne i det fysiske laboratoriet.  

 
Studentevalueringer fra BIO130 viser at studentene synes kortfilmer er nyttig før oppmøte på laboratoriet (A) og 
de anbefaler videre bruk av kortfilmer (B) som en forberedelse til laboratoriekurs. Studentene mener også at bruk 
av ePraksis.no øker læringsutbyttet (C).  
  
Resultatet av de første studentevalueringene (se figur over) indikerer at flertallet av studenter følte at de var 
bedre forberedt på laboratorieoppgaver når de ble tilbudt en blandet læringstilnærming; dvs. visualisering av 
metodikk på forhånd ved hjelp av kortfilmer. Selv lavkvalitets filmer ble verdsatt av studentene. Etter å ha innført 
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den blandede læringsmetoden, mener både kurslærerne og studentene at det ble gitt mer tid til hands-on 
ferdighetstrening og mer tid til individuell veiledning og oppfølging.   
 
Filmer med teoretisk gjennomgang av ulike analyseprinsipp, er laget i samarbeid med Senter for nye medier ved 
Høgskulen på Vestlandet. Filmene med praktiske demonstrasjoner i laboratoriet er egenhendig produsert av de 
respektive emneansvarlige og i samarbeid med annet vitenskapelig personell/bioingeniørstudenter (se figur 
under).  
 

 
Teoretisk og praktisk e-læring av analyseprinsipp og utførelse på laboratoriet i fagene BIO130 Hematologi og 
hemostase og BIO134 Medisinsk laboratorieteknologi III  
 
I tillegg til demonstrasjon av praktisk laboratorieanalyser, er ePraksis.no supplementert med 
egenproduserte filmsnutter med demonstrasjoner om hvordan bruke software program i de påfølgende analysene 
av biologiske data (se figur under).   

 

 
Eksempler e-læring i software analyser av biologiske data brukt i laboratoriekurs i fagene BIO137 Patologi og 
BIO133 Medisinsk laboratorieteknologi II.  
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SAMARBEID MELLOM ANSATTE, EKSTERNE PRAKSISFELT OG STUDENTER  
 

Utviklingen av ePraksis.no har foregått i nært samarbeid med de eksterne praksisfeltene og de ulike faglærerne 
ved Bioingeniørutdanningen ved HVL. Delprosjektene har i stor grad fått forme seg basert på tilbakemeldingene 
fra de eksterne praksisfeltene om hva som er viktig kunnskap for en bioingeniør nå og i nær fremtid. 
Praksisveiledere ved Haukeland universitetssjukehus har i samarbeid med faglærer vært aktiv i produksjon av e-
læringsfilmer til forberedelse av studentene til sykehuspraksis.  

  

  

 
 Spørreskjema og blodgiver intervju, og kvalitetskontroll i praksisfaget BIO132 Transfusjonsmedisin, og 

Kapillærelektroforese ABI3730 og Automatisert-FISH i praksisfaget BIO133 Medisinsk laboratorieteknologi II.  
  

Også studentene har bidratt i utviklingen av nye interne laboratoriekurs, både gjennom direkte 

tilbakemeldinger, gjennom kontinuerlige studentevalueringer og via sine bachelorprosjekt utført internt på 
utdanningens laboratorier ved HVL. I 2014 startet det første bachelorprosjektet med å lage manus til 
eLæringsfilmene som omhandler praksisinstrumentene ADVIA og CellDyn i BIO130 Hematologi og Hemostase. 
En av studentgruppene (ASK) vant i 2017 Frank Mohn prisen (25.000 NOK) for å ha «vist spesiell god innsikt og 
evne til kreativitet» i sitt bachelorprosjektarbeid, og videre vært «medvirkende i spørsmål som fremmer 
utdanningen i et helhetlig samfunnsperspektiv». Studentene fikk også publisert en fagartikkel på dette prosjektet; 
«Nytt laboratoriekurs i molekylærpatologi», publisert i fagtidsskriftet Bioingeniøren (2017). E-læring om 
analyseutførelse produsert av studentgruppen har siden blitt brukt til neste års studentkull og forberedelse til 
laboratoriekurs i BIO137 Patologi. Våren 2018, videreutviklet en studentgruppe i sitt bachelorprosjekt, et 
laboratoriekurs i proteinanalyser, her ble blant annet produsert kortfilmer som nå er tilgjengelig på ePraksis.no for 
høstens undervisning i studieemnet BIO134 Medisinsk laboratorieteknologi III.   
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 E-læringsfilmer laget av studentene selv og brukt i undervisningen til laboratoriekurs i BIO137 Patologi og 
BIO133 Medisinsk laboratorieteknologi II.  

  
 
HVA ER NYSKAPENDE  
 

Med økningen av studenttallet og utvidelse av antall praksisplasser ved ulike sykehus i Helse Vest RHF, er det 
behov for mer kommunikasjon mellom HVL og de ulike praksisfeltene. E-læringsfilmer er godt mottatt blant 
studentene som benytter ePraksis.no for å forberede seg til praktisk laboratoriearbeid. Bioingeniørutdanningen 
samler nå all informasjon vedrørende interne og eksterne praksisstudier på ett nettsted. Dette forenkler 
hverdagen og forbedrer informasjonsflyten både for studentene, undervisere og veiledere. Fagmiljøet tilknyttet 
bioingeniørutdanningen har bygd opp kompetanse om produksjon og bruk av e-læring og kortfilm som deles med 
andre fagmiljøer. I tillegg, produserer nå bioingeniørstudentene ved HVL egne kortfilmer til innlevering og som 
arbeidskrav i løpet av utdanningen. Dette lærer dem pedagogisk formidling av medisinske analyser og resultat, 
på en måte som er ny og lærerik for studenten. ePraksis.no er en ressurs som er tilgjengelig for samtlige 
bioingeniørutdanninger i Norge. Så vidt vi vet, er vi dette den eneste bioingeniørutdanningen nasjonalt med en 
slik portal.  
  

UTVIKLING OG FORBEDRING AV UTDANNINGSKVALITETEN  
 

Ved Bioingeniørutdanningen ved HVL er fagutviklingsarbeid et strategisk satsingsområde. E-læring er blitt et 
viktig supplement i eksisterende undervisning innen medisinske laboratorieemner og har økt 
undervisningskvaliteten betydelig. ePraksis.no effektiviserer og forenkler arbeidsformene for både undervisere 
ved utdanningen og veiledere i eksterne praksisfelt og forbedrer informasjonsflyten mellom studenten, ulike 
praksissteder, veiledere og Bioingeniørutdanningen. ePraksis.no oppdateres kontinuerlig etter respons fra både 
studenter og veiledere. Det er en åpen ressurs som ikke bare kommer studentene ved HVL til gode, men også 
bioingeniørstudenter ved de andre utdanningene i Norge, samt bioingeniører som er i opplæring eller ønsker 
oppfriskning av sine kunnskaper. Det planlegges også engelsk teksting slik at informasjonen blir tilgjengelig for 
våre utvekslingsstudenter.  
  
Det har blitt utført både student- og veileder-evalueringer av ePraksis.no. Studentene synes de nå stiller mer 
forberedt og mener det er et nyttig læringsverktøy både før og etter ferdighetstrening i laboratoriene. 
Praksisveiledere og undervisere ved HVL får nå bioingeniørstudenter som er forberedt på hva som møter dem og 
de bruker mindre tid på det rent tekniske ved maskinparken. Mer tid kan vies til selve analysene, kvalitetssikring, 
rutiner og sosialisering.  
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VEIEN VIDERE FRA ePraksis.no - FREMTIDEN  
 

Ut fra ePraksis-prosjektet har et større kvalitetsforbedrende prosjekt utviklet seg: Education for Medical 
Laboratories (EduMedLab). EduMedLab-prosjektet er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom alle de syv 
bioingeniørutdanningene i Norge. EduMedLab har blant annet kvalitetsforbedring og utforsking av innovative 
pedagogiske løsninger som bærende elementer. https://www.hvl.no/forsking/gruppe/education-for-medical-
laboratories-edumedlab/   
  
Fra enkle kortfilmer til gameification / simulering / avatar: Ved bioingeniørutdanningen, ønsker man å utvikle 
ideen ePraksis videre. Det er ønskelig å skape en virtuell utgave av en bioingeniør, en avatar, som mottar 
rekvisisjon, tar blodprøve i henhold til rekvisisjon utgitt og deretter tar med seg blodprøven til det aktuelle 
medisinske laboratoriet for å analysere for ønsket analytt.  
 søknad for finansiering av prosjektet sendes DiKu (Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning) ila høst 2018. 
 søknad sendes FIN om finansiering av PhD-stipendiat i løpet av høsten 2018. 
  
  
 
PROSJEKTMILJØ, SØKNADER OG KOMMUNIKASJON   
  
Prosjektmedlemmer og samarbeidspartnere:  

Bioingeniørutdanningen,   
IBK, HVL  

Gry Sjøholt  
Elisabeth Ersvær  
Anita Ryningen  
Kari Rostad  
Lise Bjørkhaug Gundersen  
Irene Nygård  

Praksisfeltet i Bergen  
ePraksis  

Joar Sivertsen (HUS)  
Olgunn Sivertsen Lid (HUS)  
Merete Knudsen Litleskare (HUS)  
Anne Margrethe Holmefjord (HDS)  
Hilde Berge (HUS)  
Astrid-Mette Husøy (HUS) 

Samarbeidspartnere HVL  Ilona Heldal (FIN)  
Nina Rydland Olsen (FHS)  

Nasjonale samarbeidspartnere,  
EduMedLab  

Kirsti Hokland (UiT)  
Eli Kjøbli (NTNU-Trondheim)  
Anne Synnøve Røsvik (NTNU-Ålesund)  
Vigdis Landsverk (UiA)  
Anne. K. Kvissel (UiA)  
Mette Lundstrøm Dahl (HiØ)  
Vivi Volden (OsloMet)  
May-Tove Furuseth (OsloMet)  
Turid Aa. Braseth 

Internasjonale samarbeidspartnere, 
EduMedLab 

Tandi Matsha (CPUT, Sør-Afrika) 
Kathleen Grant (CPUT, Sør-Afrika) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hvl.no/forsking/gruppe/education-for-medical-laboratories-edumedlab/
https://www.hvl.no/forsking/gruppe/education-for-medical-laboratories-edumedlab/


7 
 

Søknader om bevilgning sendt til ePraksis-relaterte prosjekter  

År  Bevilgningsenhet  Resultat  
Intern bevilgning  
2018  HVL-FIN Intern PhD stipendiat-utlysning  Planlagt søknad med frist 20. september  
2018-2019  Fagutviklingsmidler FIN  270 timer 
2017-2018  Fagutviklingsmidler FIN  260 timer  
2016-2017  Fagutviklingsmidler FIN  500 timer  
2015-2016  Fagutviklingsmidler FIN  Ca 100 timer  
2014-2015  Fagutviklingsmidler FIN  Ca 100 timer  
2013-2014  Fagutviklingsmidler FIN  Ca 100 timer  
Ekstern bevilgning  
2013-2015  Utviklingsmidler Helse-Vest  Bevilget  
2016-2017  Utviklingsmidler Helse-Vest  Bevilget  
2015-2017  Norgesuniversitetet  Bevilget  
2016  NFR FINNUT  Karakter: 4. Avslag.  
2017  NFR FINNUT  Karakter: 5. Avslag.  
2018  DiKu  Planlagt søknad sendes inn innen frist 22.oktober  
  
Kommunikasjon og Publikasjoner om ePraksis   

År  Tittel  Konferanse/Journal  
2018  Posterpresentasjon: “E-Learning to Improve Practical Training in 

the Medical Laboratory” 
World congress of biomedical laboratory science, 2018, 
Italy 

2018  Muntlig presentasjon: EduMedLab  NITO-BFI, Utdanningskonferansen 2018, Norge  
2017  Artikkel: «Nytt laboratoriekurs i molekylærpatologi»  Bioingeniøren, 2018  
2017  Muntlig presentasjon: ePraksis – the students experience  Læringsfestivalen 2017, Trondheim, Norge  
2017  Muntlig presentasjon: www.ePraksis.no  NITO-BFI, Utdanningskonferansen 2017, Norge  
2016  Muntlig presentasjon: www.ePraksis.no  HUS, Bergen,  Norway  
2015  Muntlig presentasjon: ePraksis and eLearning  NITO – Utdanningskonferansen 2015, Norway  
2015  Muntlig presentasjon: ePraksis and blended learning  HUS, Bergen, Norway  

  
Oversikt over emner ved Bioingeniørutdanningen som benytter digital teknologistøttet undervisning ved ePraksis. 

Emnekode Studiepoeng 

BIO126 10 

BIO128  5 

BIO130  10 

BIO131 10 

BIO132 10 

BIO133 10 

BIO134 10 

BIO136 17 

BIO137 10 

TOTALT 92 studiepoeng  
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