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Abstrakt
E-lärande hör till den moderna tiden. E-lärande betyder lärande med hjälp av elektroniska
verktyg. E-lärande är inte beroende av tid eller rum utan kan anpassas fritt. Vårdarbetet är
ett ansvarsfullt och viktigt arbete som ständigt utvecklas. Vården står i en ständig
förändring både organisatoriskt men även medicinskt. För att kunna utföra ett vårdarbete
gott och rätt krävs det en kontinuerlig utveckling av kunskap. Den yrkesutbildade
personalen har en skyldighet att utveckla sitt kunnande och organisationerna har en
skyldighet att möjliggöra lärandet. Som hjälpmedel för ett kontinuerligt lärande och
utvecklande kan e-lärande användas. Lärande med hjälp av elektroniska verktyg är på
frammarsch på grund av dess flexibilitet och kostnadseffektivitet. Syftet med studien är
att beskriva vårdpersonalens upplevelser av webbaserade utbildningar/fortbildningar.
Studien är kvalitativ/kvantitativ och strävar till att få en bredare förståelse kring
upplevelser av e-lärande. Studien är baserad på enkätförfrågan (n=45) och
semistrukturerade intervjuer (n=4).
Studien visar att e-lärande upplevs ha många fördelar där flexibilitet är den största
enskilda faktorn. Möjligheten att kunna utveckla sitt kunnande utan att resa bort, att
kunna anpassa tid och innehåll efter behov upplevs som positiva faktorer. Utmaningar
med e-lärande handlar om datavana, bristen på arbetstid för ändamålet, brist på
motivation och ensamhet i studier. Dessa utmaningar kan övervinnas med god
organisering av studiegrupper, särskilt avsatt tid och särskilda utrymmen för
webutbildning. Studien visar att 91% anser att de blir informerade/erbjudna fortbildning
på sin arbetsplats och 78% skulle vilja delta i mera fortbildning. Faktorer som påverkar
personalens möjligheter att delta i mera fortbildning är bland annat tidsbrist och brist på
motivation/ork. Studien resulterade i en schematisk översikt av befrämjande faktorer för
en lyckad implementering av e-lärande inom vården.
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Tiivistelmä
Verkko-oppiminen kuuluu nykyaikaan. Verkko-opiskelu tarkoittaa oppimista sähköisten
työkalujen avulla. Verkko-opiskelu ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta ja sitä voidaan mukauttaa
vapaasti. Hoitotyö on vastuullista ja tärkeää työtä, jota kehitetään jatkuvasti. Terveydenhuolto
muuttuu jatkuvasti sekä organisatorisesti että lääketieteellisesti. Hyvän hoitotyön suorittamiseksi
asianmukaisesti tarvitaan jatkuvaa tiedon kehittämistä. Ammatillisesti koulutetulla henkilöstöllä
on velvollisuus kehittää tietämystä ja organisaatioilla on velvollisuus helpottaa oppimista. Verkkooppimista voidaan käyttää jatkuvan oppimisen ja kehittämisen välineenä. Oppiminen sähköisten
työkalujen avulla on nousussa joustavuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia
verkkopohjaisesta koulutuksesta / jatkokoulutuksesta. Tutkimus on laadullinen/määrällinen ja
pyrkii saamaan laajemman käsityksen verkko-oppimiskokemuksista. Tutkimus perustuu
kyselylomakkeeseen (n = 45) ja osittain jäsenneltyihin haastatteluihin (n = 4).
Tutkimus osoittaa, että verkko-oppimisella nähdään olevan monia etuja, jossa joustavuus on
suurin yksittäinen tekijä. Positiivisina tekijöinä pidetään myös mahdollisuutta kehittää tietämystä
tarvitsematta matkustaa, koulutuksen vaatimaa aikaa ja koulutuksen sisältöä voidaan myös
mukauttaa tarpeen mukaan. Verkko-oppimisen haasteet liittyvät tietotekniikkaosaamiseen sekä
tarkoituksenmukaisen työajan järjestämiseen ja motivaation ja yhteisöllisyyden puutteeseen.
Nämä haasteet voidaan ratkaista järjestämällä hyvä ryhmätyö, koulutukselle erityisesti omistettu
aika ja erityiset tilat verkkokoulutusta varten. Tutkimus osoittaa, että 91% tuntee olevansa
tietoinen ja heille on tarjottu täydennyskoulutusta työpaikalla ja 78% haluaisi osallistua
jatkokoulutukseen. Henkilöstön mahdollisuuksiin osallistua täydennyskoulutukseen vaikuttavat
muun muassa ajanpuute ja motivaation / energian puute. Tutkimuksen tuloksena oli kaavamainen
yleiskatsaus edistämistekijöihin e-oppimisen onnistuneessa toteuttamisessa terveydenhuollossa.
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Abstract
E-learning is a part of modern time. E-learning means learning with the help of electronic tools. Elearning is not dependent on time or space but can be adapted freely. Care work is a responsible
and important work that is constantly being developed. Health care is constantly changing, both
organizationally and medically. In order to give high quality care, a continuous development of
knowledge is required. The vocationally trained staff has an obligation to develop their knowledge
and the organizations have an obligation to facilitate learning. E-learning can be used as a tool for
continuous learning and development. Learning with the help of electronic tools is on the rise
because of its flexibility and cost-effectiveness. The purpose of the study is to describe the
healthcare professionals' experiences of web-based education / continuing education. The study is
qualitative/quantitative and strives to gain a broader understanding of e-learning experiences. The
study is based on survey questionnaire (n = 45) and semi-structured interviews (n = 4).
The study shows that e-learning is perceived to have many advantages where flexibility is the
single largest factor. The opportunity to develop one's knowledge without having to travel away,
to be able to adapt time and content as needed, are perceived as positive factors. Challenges with
e-learning are about computer experience, lack of working time for the purpose, lack of motivation
and loneliness in studies. These challenges can be overcome with good organization of study
groups, especially dedicated time and special spaces for web education. The study shows that 91%
feel that they are informed / offered further education in their workplace and 78% would like to
participate in more continuing education. Factors that affect the staff's opportunities to
participate in further training include lack of time and lack of motivation / energy. The study
resulted in a schematic overview of the promotion factors for successful implementation of elearning in healthcare.
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1 Inledning
E-learning eller e-lärande eller online lärande har blivit vida accepterat inom pedagogiken
och den för med sig flexibilitet inom lärandet och kan distribueras till ett stort antal
människor. Denna form av lärande kombinerar autonomitet och själv-effektivitet och gör
utbildning tillgänglig för alla. Ett antal forskningar har nu visat att e-lärande kan jämföras
med konventionella öga-mot-öga utbildningsmetoder vad gäller kunskapsöverföring och
delaktighet bland studenter. (O´Hara C. et.al. 2018).
Mitt intresseområde för denna studie finns i upplevelsen av webbaserade
utbildningar/fortbildningar. Studien försöker beskriva de upplevda fördelarna såväl som
olika utmaningar som kommer med denna lärande-metod. Hur upplever vårdpersonalen
webbaserat lärande? Med vårdpersonal menas här både sjukskötare och närvårdare och
denna studie är i huvudsak genomförd på 2 allmänmedicinska avdelningar med
enkätformulär riktad till både närvårdare och sjukskötare. En del av studien är gjord på en
jouravdelning i intervjuform. Webbaserad inlärning är del av framtiden. Den teknologiska
utvecklingen gör en ständig frammarsch och finns med i vårdpersonalens dagliga arbete
mer och mer. Att inhämta ny kunskap och kunna utvecklas är en viktig aspekt inom
vårdyrket som ständigt går framåt. Hur upplever vårdpersonalen webbaserad
kunskapsinhämtning? Denna studie hoppas kunna ta fram tankar och aspekter som kan
vara till hjälp vid planeringen av webbaserad fortbildning för vårdpersonal. Det finns
intresse av att hitta nya vägar till att kostnadseffektivt fortbilda människor som ingår i en
stor yrkeskategori som vårdyrket.
Inom vården används e-lärande eller webbaserad inlärning redan till viss del.
Arbetsgivaren kan köpa licenser till olika utbildningsprogram som sedan vårdpersonal kan
genomföra på sin arbetsplats. Vissa av utbildningarna är nödvändiga för säkert
patientarbete. Sådana program kan vara korta utbildningar om exempelvis datasäkerhet,
e-receptbanken eller dataskydd bland andra. Vasa sjukvårdsdistrikt genomför med sin
vårdpersonal en tentamen i säker läkemedelsbehandling som heter LOVE, denna
genomförs som webbaserad kurs via lärplattformen MOODLE. Det betyder att man som
användare får ett användarnamn och lösenord och kan med dessa logga in sig i systemet
och få tillgång till materialet. Användarrättigheterna är tidsbundna. Efter att man tagit del
av materialet, kan man tentera de delar som arbetsenheten kräver. Tentamen sker även
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den via nätuppkoppling. Detta är ett exempel på e-lärande som redan har använts en tid
och anses vara accepterat inom social- och hälsovården. Utbudet av webbaserade
fortbildningar för vårdpersonal ökar.

2 Syfte och problemprecisering
Syftet med detta forskningsarbete är att beskriva vårdpersonalens upplevelser av
webbaserad utbildning; e-lärande. Vidare finns frågor uttryckta som: Vad finns det för
fördelar och vilka kan utmaningarna vara? Vill vårdpersonal delta i fortbildningar? Vad
påverkar deras möjligheter i att delta i fortbildning? Hur upplevdes webbaserad
fortbildning som inlärningsform av deltagare i ett utvecklingsprojekt vid Jouren (socialoch hälsovårdsverket, Jakobstad) där lärplattformen Skhole användes?

Som en slutsats önskar jag kunna ge läsaren en fullständigare bild av webbaserade
utbildningars/fortbildningars fördelar och utmaningar som de är upplevda av
vårdpersonal. Dessa slutsatser kan användas som grund då man inom hälso- och sjukvård
planerar fortbildning för vårdpersonal. Slutsatserna planeras utmynna i en produkt, en
enkel checklista som kan styra implementering av e-lärande för att uppnå lyckat resultat.

3 Bakgrund
För att bredda förståelsen av begreppen e-lärande och webbaserade utbildningar och
fortbildningar så har tidigare forskning sökts via Finna portalen. Flest sökträffar kom upp i
databasen Cinahl. Cochrane Library användes också som databas för att söka relevanta
systematiska översikter om ämnet.
education, in-service

training,

Sökordsalternativen har varit följande; further

e-learning, online

learning,

web-based

learning,

professionalism in nursing, web-based + challenges och continuing education. Information
om forskningsprocessen och dess olika delar har främst kommit från tryckt litteratur som
hittas i litteraturförteckningen. Information om lagar och nationella rekommendationer
kommer från social- och hälsovårdsministeriets hemsidor.
Tidigare forskning (Hanssen, H. Et.al 2017) visar att e-lärande kan erbjuda
kostnadseffektiv fortbildning inom social- och hälsovård. Det finns ett behov av
kontinuerlig fortbildning inom social- och hälsovården som är flexibel och kan möta varje
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studerandes personliga och professionella behov. Teknologi-stödd fortbildning kan vara
den rätta vägen framåt. Forskning visar också att så kallade blandade metoder av lärande
är ett bra alternativ åt sjukskötare som har en stor arbetsbörda och skiftesarbete samt för
organisationer med mindre resurser. Korhonen och Lammintakanen (2005) visade redan
på 2005 att vårdledare i Finland tyckte att web-baserad utbildning var en passande och
modern metod av lärande. De tog fram faktorer som information, datavana, utrustning,
stöd och tid som viktiga för en lyckad implementering. Det finns många utmaningar med
e-lärande men även fördelar som att studeranden kan studera i egen takt och gå tillbaka i
texten om nödvändigt. E-learning eller e-lärande eller online lärande har blivit vida
accepterat inom pedagogiken och den för med sig flexibilitet inom lärandet och kan
distribueras till ett stort antal människor. E-lärande kombinerar autonomitet och själveffektivitet. När man pratar om kunskapsöverföring och delaktighet så visar ett antal
forskningar

att

e-lärande

kan

jämföras

med

konventionella

öga-mot-öga

utbildningsmetoder (O´Hara C. et.al. 2018). Utmaningar som kommit fram är (Hanssen,
H. et.al 2017) teknologiska svårigheter och ständigt övervakande som betyder att
läroformen kräver övervakning för att vara effektiv. Kraven på disciplin och autonomitet
är en utmaning. Hängivenhet från ledare och engagemang från ledare är nödvändiga
faktorer såsom noggrann planering och övervakning för att utkomsten ska bli lyckad.
Tomas Kroksmark som är professor i pedagogiskt arbete berättar att pedagogikens
historia är full av förändringar och motsättningar. Enligt Kroksmark står vi mitt i en ny
viktig förändring av pedagogiken, den trådlösa pedagogiken. En hel värld öppnar sig för
var och en av oss, vi kan kommunicera med vem som helst, var som helst, utan att det
kostar pengar. Vi lever i det digitala samhället, vare sig vi vill eller inte. Tiden kan kallas
digital eller postmodern enligt Kroksmark (2013). Den för med sig att vi river och raserar
invanda mönster, strukturer och ramar. Den kunskapsgrund som på ett självklart sätt
förmedlats och överförts via generationer, från lärare till elev, från mästare till lärling, finns
inte på samma självklara sätt som tidigare. (Kroksmark, T. 2013).
Kontinuerlig professionell utveckling är nödvändig för att upprätthålla en professionell
standard och för att förbättra och bredda kunskaper, färdigheter, expertis och kompetens
(Riley, K & Schmidt, D. 2016). 2016 gjordes en studie om webbaserad utbildning bland
vårdpersonal på landsbygden. Studien gjordes i Australien där avstånden många gånger
är långa och det är svårt och kostsamt att skicka iväg vårdpersonal på fortbildning. Denna
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miljö kan jämföras med vår egen miljö i Österbotten där möjligheterna att delta i
traditionell fortbildning kan vara nedsatt på grund av avstånden till de större städerna i
Finland. Webbaserad fortbildning är enligt Riley och Schmidt ökande i efterfrågan
speciellt till vårdpersonal längre bort från städerna. Webbaserad fortbildning har fördelar
då den kan göras tillgänglig dygnet runt, vara tillgänglig för flera sköterskor samtidigt,
minskar restid och kostnader för resor, är standardiserad och kan användas flera gånger
om. Metoden fungerar dock bäst på människor som är disciplinerade och bekväm med
teknologi. Studien var liten och där ingick 14 deltagare, både förmän och sjukskötare. I
studien kom man fram till att webbaserad inlärning kan fungera bra om denna är länkad
till organisatoriska mål och att tiden för inlärningen är skyddad, d.v.s. att arbetsgivaren
har avsatt särskild tid för webutbildningen och att man då ej behöver utföra andra
arbetsuppgifter under en begränsad tid. Deltagarna värdesatte möjligheten att
genomföra och göra återbesök på webbplatsen när som helst. Som utmaning fann
deltagarna att själva designen på inlärningsplattformen kunde kännas krånglig och detta
inverkade negativt på motivationen. (Riley, K & Schmidt, D. 2016).
Även

en

nyare

systematisk

översikt

(Klimova,

B.

Et.al.

2019)

visar

att

utbildning/fortbildning genom e-lärande hjälpte vårdgivare att känna sig mera självsäkra i
sin vård, minskade stressen och höjde deras upplevda förmåga för empati och förståelse.
E-lärande är ett verktyg som kräver en viss nivå av teknologiskt kunnande. Teknologi finns
överallt runt om oss och berör alla sfärer av det mänskliga livet, inkluderande utbildning.
E-lärande kan användas som sådan eller mera vanligt som en blandform och ett tillägg till
traditionellt lärande. E-lärande är lärande-centrerad och utvecklar den studerandes
autonomi och självständighet (Klimova, B. Et.al. 2019).
Enligt en systematisk översikt som publicerats på Cochrane Library, (Vaona. A. et.al.
2018) där man gått igenom många undersökningar gjorda om e-lärande kom man fram till
att det fanns liten eller ingen skillnad alls i ökad kunskap för vårdpersonal då man jämför
traditionell fortbildning med webbaserad fortbildning. I översikten ingick studier gjorda i
10 olika länder och över 5000 deltagare. Många andra undersökningar visar på
kostnadseffektivitet (Hanssen, H. Et.al 2017) och flexibilitet åt de studerande vilket har
kunnat konstateras flera gånger. Användningen av elektroniskt lärande har stadigt ökat
över hela världen. Men översikten (Vaona. A. Et. Al. 2018) visar att om man jämför
effekterna av e-lärplattformer versus traditionellt lärande bland licenserad vårdpersonal
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med syfte att öka kunskap, professionalitet och färdigheter, så kan man inte med säkerhet
säga att kunskapen eller färdigheterna ökat mera än med traditionella metoder. Dock har
e-lärande

många

positiva

aspekter

som

man

inte

ska

förbise,

liksom

anpassningsförmågan till den studerande, att kunna ange takt och anpassa innehåll till
individuella behov samt den ekonomiska fördelaktiga aspekten.

3.1 E-lärande som begrepp
E-lärande, vad betyder e-lärande? Genom historien har det funnits två vanliga metoder av
e-lärande. Inlärning på distans och dator-assisterade instruktioner. E-lärande är bland
annat lärande med elektroniska verktyg. E-lärande kan definieras som en
”utbildningsprocess som använder information och kommunikativa teknologier för att skapa
övning, för att distribuera innehåll, kommunikation mellan lärare och elev och för kontroll av
studier”. (Abuatiq, A. et.al. 2017). E-lärande kan även kallas online learning, datorassisterad instruktion, eller web-baserat lärande. (Abuatiq, A. et.al. 2017).
På engelska kan man använda begreppet e-learning, online learning och web-based
learning, på svenska e-lärande, web-baserat lärande, på finska verkko-oppiminen. Enligt
YSA (yleinen suomalainen sanasto) betyder verkko-oppiminen mobiilioppiminen,
tietokoneavusteinen oppiminen. Alltså översatt mobilt lärande; lärande med hjälp av
dator. (YSA, 2019)
I Svenska Akademiens Ordlista definieras e-lärande som datorstött lärande. (SAOL 13,
2019).

3.2 Professionalitet och utveckling
På social- och hälsovårdsministeriets hemsida kan man läsa (pressmeddelande 2003,
fortbildningen inom hälso- och sjukvården) att man från ministeriehåll funderat på hur
man ska garantera personalens kompetens, man har ett tidigare principbeslut på att det
ska ordnas i genomsnitt 3-10 dagar fortbildning per år för personalen och att arbetsgivaren
svarar för kostnaderna av dessa. Man har även konstaterat följande: ”fortbildningens roll
accentueras inom hälso- och sjukvården i takt med att vårdpraxis förändras på grund av den
snabba utvecklingen inom medicin, biovetenskaper, hälsovetenskaper och teknologi. Hälsooch sjukvårdspersonalen bör iaktta etiska principer och godtagna förfaranden. Den
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yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården är förpliktad att upprätthålla och
utveckla sin yrkesskicklighet i enlighet med lagen om yrkesutbildad personal inom hälso- och
sjukvården (559/1994). Också de ökade kraven från patienternas sida och förändringarna i
arbetslivet och omvärlden inverkar på behovet av att utveckla yrkeskompetensen.” (socialoch hälsovårdsministeriet, 2003). Vidare beskrivs lagen som följer: ”lagen om yrkesutbildad
personal inom hälso- och sjukvården föreskriver att en yrkesutbildad person är skyldig att
upprätthålla och utveckla den yrkesskicklighet som utövandet av yrket förutsätter samt att
göra sig förtrogen med de stadganden och föreskrifter som gäller yrkesutövningen.
Arbetsgivaren ska göra det möjligt för en yrkesutbildad person att delta i utbildning…”.
Lagarna om ändring av folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård samt socialoch hälsovårdsministeriets förordning om fortbildning av personalen inom hälso- och
sjukvården trädde i kraft i början av 2004. Enligt social- och hälsovårdsministeriet anses
fortbildning vara utbildning som organiserats och planerats för dem som har yrkesinriktad
grundexamen och högskolexamen eller har fått vetenskaplig fortbildning eller som på
annat sätt skaffat sig yrkeskunskap och utbildningen ska stöda yrket och upprätthålla,
uppdatera och öka dessa personers yrkesskicklighet och kunnande. Utbildningen ska
planeras, ordnas och följas upp i nära samband med den strategiska ledningen och
kvalitetsledningen, med hänsyn till verksamhetsenhetens primära uppgift och utveckling
av verksamheten samt de yrkesfärdigheter som arbetet kräver. I social- och
hälsovårdsministeriets förordning beaktas fortbildningens innehåll, art och omfattning
samt hur den ska ordnas, följas upp och utvärderas. Förordningen anger inte utbildningens
innehåll i detalj, utan utbildningen utgår från befolkningens hälsobehov, förändringar i
vårdpraxis och utvärdering av utbildningsbehovet. Arbetstagarnas årliga fortbildning
bygger på en utbildningsplan som gjorts upp för respektive verksamhetsenhet inom hälsooch sjukvården. Vidare beskrivs att utvärderingen av fortbildningen bygger på responsen
från utbildningsanordnare, deltagare och utbildare. Man har stadfäst en lagändring och
ökat statsandelen till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader för
kostnaderna för ökad fortbildning. En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet
har dessutom utarbetat riksomfattande rekommendationer om fortbildning för hälso- och
sjukvårdens verksamhetsenheter. Enligt rekommendationerna är målet för fortbildningen
att upprätthålla, utveckla och fördjupa hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesskicklighet
dels utifrån utvärdering av de anställdas kompetens, dels utifrån organisationens primära
uppgift och utveckling av verksamheten. Genom yrkesinriktad fortbildning kan
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verksamheten

göras

effektivare

och

servicekvaliteten,

patientsäkerheten

och

kundtillfredsställelsen förbättras samt personalens engagemang, arbetsmotivation,
tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet ökas. För att vårdkedjan ska fungera och
arbetsgemenskapen utvecklas måste fortbildningen omfatta hela personalen. I
utbildningen kan det handla om att höja enskilda anställdas kompetens inom deras
specialområde eller om att förbättra det samlade kunnandet i organisationen. Planeringen
av fortbildning utgår från principen om den lärande organisationen och direktörernas och
chefernas uppgift att leda personalens utveckling och kompetens. Arbetsgivaren har det
huvudsakliga ansvaret för att möjliggöra och bekosta utbildningen. De anställdas ansvar
är att se sin egen insats som en länk i patientens/kundens vårdkedja och hela
organisationens primära uppgift, att utvärdera sitt eget behov av fortbildning och att delta
i fortbildningen till nytta för deras eget arbete och organisationen. (social- och
hälsovårdsministeriet, 2003).
Den intellektuella människans strävan efter kunskap är en stark och viktig drivkraft.
(Eriksson, N. et. al. 2013. s 41-47). Inom hälso- och sjukvården är kombinationen av
lojaliteten mot de patienter som professionen möter och strävan efter utveckling en
dynamisk kraftkälla för kunskapsbaserad tillväxt. Eftersom tillgång till hälso- och sjukvård
också är en politisk angelägenhet ställer det också krav på ledarskapet för en
multiprofessionell organisation. God vård är kunskapsbaserad, säker, effektiv, jämlik,
patientfokuserad och tillgänglig (Eriksson, N. et. al. 2013. s 41-47). Ett pågående arbete
sker för att ta fram olika uppföljningsbara mål och mätare inom hälso- och sjukvården som
en del av kvalitetsarbetet. Professionalisering enligt Eriksson, N. et. al. (2013) är personer
med högt specialiserad utbildning som leder till ett visst yrkeskunnande och specialiserad
kompetens för att utföra ett arbete med ett självständigt ansvar. Definitionen på
professionalitet och profession kan variera men den gemensamma innebörden är att de
professionella har specifik kunskap, akademisk utbildning och fortbildning samt tillhör en
specifik sluten grupp med gemensamma normer och värderingar. Den 12 maj 2017, på
Florence Nightingales födelsedag, publicerades ett nytt sorts verktyg av NMC (Nursing
and Midwifery Council) som kallades Enabling Professionalism in Nursing and Midwifery
Practice, fritt översatt betyder detta: möjliggörande av professionalitet inom vårdande
och barnmorskors arbete. Här har betydelsen av professionalitet definierats och
artikulerats.

Professionalitet

karakteriseras

som

”autonomt,

evidens-baserat
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beslutstagande som görs av medlemmar i ett yrke som alla delar samma värderingar och
utbildning.” Professionalitet inom vårdande genomförs genom meningsfulla relationer
och stöds av omgivningar som möjliggör professionellt arbete. Professionella inom yrket
tar ansvar för sina handlingar. NMC tror att genom att möjliggöra professionalitet vad
gäller vårdande och barnmorskors arbete, så lägger man en stadig grund för att främja ett
nödvändigt ledarskap. Sjukskötare och barnmorskor ska även i fortsättningen kunna spela
en avgörande roll i skapandet av framtidens hälso- och sjukvård. (Glasper, A. 2017). Linda
Yoder som är verksam som professor i Texas, USA, School of Nursing, beskriver
professionalism inom vårdande som att agera för klientens bästa, hög standard av
kompetens och kunnande, visa på höga etiska värden som inkluderar integritet,
ansvarstagande, plikt och hedrande. Humanistiska värden såsom omtanke, empati,
vördnad och medlidande, socialt ansvar, respekt för människors olika kulturer och vad
man tror på. (Yoder, L. 2017).

3.3 Historisk överblick
Eriksson, N. et al. (2013) skriver att de klassiska professionerna redan beskrevs under
antiken och indelades i olika områden, vars funktioner hade betydelse och var till nytta för
samhället. Indelningen var:
o land (lantmätare, officerare)
o liv (präster munkar och nunnor som utvecklades till läkare, apotekare och
sjuksköterskor)
o lag (jurister)
Vad gäller liv, där kyrkans nunnor och munkar vidareutvecklades till läkare, apotekare och
sjuksköterskor

gick

utvecklingen

senare

mot

universiteten

som

påverkade

professionsutvecklingen. Med tiden blev specialiseringsbehovet mera tydligt liksom
kraven på annan teoretisk kunskap. Florence Nightingale (Glasper, A. 2017) var en av
grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket. Hon stod för nya hygieniska inslag och
idéer och var duktig på att organisera speciellt under krigsförhållanden. Hon startade en
skola för att utbilda sjuksköterskor i England år 1860. De tidiga moderna reformisterna av
sjuksköterskeyrket strävade till att framhålla professionalitet genom regleringar och
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statlig registrering. Ett register för sjuksköterskor öppnades i Storbritannien år 1921.
Profession (Eriksson, N. et. al. 2013. s 52-53) är en yrkesgrupp med yrkeslegitimation.
Yrkeslegitimation är ett formellt intyg som utfärdas av en statlig myndighet och som står
under samhällets tillsyn. Den legitimerade yrkesutövaren har ett eget ansvar.
Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling är numera stående inslag i diskussionerna
kring hälso- och sjukvård. Vården idag präglas av ett ständigt förändringsarbete. Det
började under första halvan av 1900-talet med en mycket intensiv kunskapsutveckling där
många sjukdomar och tillstånd blev möjliga att behandla. Det blev en kraftig expansion
inom hälso- och sjukvården som kom med sina egna utmaningar vad gäller
organiseringen. Många arbetstagare betyder ökad hierarki, detta för att motverka kaos.
Stora organisationer växte fram under 1960- och 70-talet med hierarkiska strukturer.
Sjukhusbyggnaderna blev fabriksliknande i designen med långa korridorer ovanpå
varandra. Vården var centraliserad. Sen kom decentraliseringen och senare även
privatiseringen. Primärvården byggdes ut och man ville flytta beslutsfattandet närmare
den lokala nivån. Idag pratar vi mycket om processer, integrering och värdeskapande.
Kvalitetsutveckling är här ett nyckelord som leder till ständig förbättring och ansvar för
kvalitet. Kvalitetsutveckling kan tydligt kopplas samman med processtänkande.
(Eriksson, N. et al. 2013).

4 Metod och tillvägagångssätt
Kvalitativ metod har sitt ursprung i den holistiska traditionen och avser att studera
personers levda erfarenheter av ett fenomen. Enligt Henricsson (2017) finns ingen absolut
sanning och inget som är fel i en erfarenhet. Forskaren är intresserad av att beskriva, förstå
eller tolka deltagarnas upplevelse av ett fenomen. Forskaren utgår från ”sitt” paradigm när
hen planerar en studie. Vid planering påverkar forskarens sätt att se på världen och även
dennes kunskapssyn det speciella fenomenet som ska studeras. (Henricsson, M. 2017).
Företrädarna för de kvalitativa metoderna förnekar att allt kan göras mätbart.
Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik
kombination av kvaliteter eller egenskaper. Man kan därför inte mäta eller väga det.
(Andersen, H. 1994). Denna studie färgas till viss del av skribentens erfarenheter av elärande men dessa erfarenheter är också en nödvändighet för att kunna tolka och förstå
informanternas svar. En forskare i en kvalitativ studie behöver ha en viss kunskap om
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ämnet som hen undersöker. Denna studie är gjord med metoden ”mixed methods”.
Studien är i grunden kvalitativ och försöker beskriva upplevelser av ett fenomen men har
starka kvantitativa inslag i form av tabeller och siffror.
När man arbetar utifrån data och låter teorierna utveckla sig från data är processen
induktiv. Om man genomför forskning genom att pröva teorier, hypoteser och idéer,
arbetar man deduktivt eller hypotetiskt-deduktivt. I många sammanhang innehåller
arbetsprocessen en kombination av induktion och deduktion, som kallas analytisk
induktion enligt Watt Boolsen. (Watt Boolsen, M. 2007) Deduktivt förhållningssätt utgår
ifrån en teori. Induktion betyder att forskaren t.ex. utgår från deltagarnas levda
erfarenheter av ett fenomen och syftet är att resultatet kan generera en teori. (Henricsson,
M. 2017, s 114). Enligt Heine Andersen (1994) är den induktiva principen baserad på tanken
att allt vetande börjar som en serie enskilda upplevelser som forskaren sedan drar
slutsatser från.
Denna studie har ett induktivt förhållningssätt som betyder att forskningen utgår från
erfarenheter för att resultera i en teori, men även inslag av deduktivt tänkande eftersom
denna studie till viss del baseras på en redan framhållen teori/idé om webbaserad
utbildning. Skribenten har redan ett förhållningssätt och en viss erfarenhet av ämnet som
gör att skribenten till exempel tror sig veta att webbaserad utbildning är kostnadseffektiv
och resultatet såväl som upplevelsen av webbaserad utbildning är beroende av den
studerandes egen motivation och autonomitet.

4.1 Datainsamling
Enkäten har valts till denna studie som huvudsaklig datainsamlingsmetod (bilaga 1). För
att komplettera enkäten och för att få en bredare förståelse av upplevelserna av
webbaserad fortbildning, har även semistrukturerade intervjuer (bilaga 4) gjorts på en
utvald grupp. Studien är huvudsakligen kvalitativ men har kvantitativa inslag.
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Enkäter
n= 45

Vårdpersonalens
upplevelser av
webbaserad
utbildning; elärande
Semistrukturerade
intervjuer
n= 4

Figur 1 Fördelning av datainsamlingsmetoder och informanternas antal inom dessa

4.1.1 Enkät
Enligt Olsson och Sörensen (2008) finns det en rad regler och riktlinjer som man ska följa
då man konstruerar ett eget frågeformulär. Bara de frågor som är viktiga för studien ska
tas med. Dispositionen är viktig. De första frågorna ska vara enkla och naturliga. De
svårare frågorna får komma senare. Riktlinjer för ett frågeformulär är entydighet,
enkelhet, begriplighet, inga dubbla eller ledande frågor samt ett gott språk.
Frågeformuläret som utvecklats till denna studie är skriven på svenska och översatt till
finska.
Hagevi & Viscovi (2016) skriver att som vetenskapligt mätinstrument är det först och
främst massundersökningar som drivit fram och utvecklat enkäternas frågor och svar. Det
är vanligt att undersöka allmänna åsikter hos breda grupper, så kallade massdata.
Opinionsforskaren John Zaller (1992) hävdar att det är sällan som människor går omkring
med en färdig uppsättning åsikter om allt de eventuellt kan tänkas behöva svara på i en
enkät. Ändå ger de flesta människor svar på de frågor som en enkät ställer. Enligt Zaller
bildar många personer sina åsikter ”i farten”, samtidigt som de besvarar enkäten. Man
letar efter svaren i sitt minne. Tillsammans med sina minnen och orden som uppkommer i
enkäten så formuleras svaren. Vissa ord kan trigga vissa minnen. Därför är formuleringen
av frågorna i enkäten mycket viktig. Man kan genom vissa ord, tillsammans med
svarspersonen minnen, påverka undersökningens resultat. (Hagevi, M. & Viscovi, D. 2016)
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För att ”förbereda” svarspersonerna i denna studie utan att påverka deras svar, valde
skribenten att fråga lov av förmännen på de undersökta avdelningarna, om att få komma
och informera om undersökningen ca en vecka på förhand. Skribenten diskuterade ämnet
tillsammans med vårdpersonalen på avdelningarna och de fick information om vad
enkäten kommer att handla om i stora drag (bilaga 5). Att förbereda en utvald grupp på
detta sätt bidrar till att de på förhand har en chans att tänka igenom ämnet och på så sätt
kunna ge svar som är genomtänkta och närmare sanningen. Frågorna i enkäten är
genomtänkta för att undvika ledande frågor, frågorna bör vara neutrala och där finns även
lite mera krävande frågor som kan anses vara hypotetiska. Facktermer har använts i liten
utsträckning och i de fall vissa ord är svårbegripliga så har en förklaring satts till inom
parentes.

4.1.2 Intervju
Som komplement har kvalitativ semistrukturerad intervju valts. Den kvalitativa
forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel
samt utveckla mening ur deras erfarenheter. Intervjuforskning kan framstå som en enkel
och okomplicerad uppgift men som Kvale & Brinkmann vill framhäva är att det är svårt att
göra det bra. Olika former av intervjuer tjänar olika syften. Forskningsintervjun har som
mål att producera kunskap. En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte.
Syftet här är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget
perspektiv. Samtal är ett gammalt sätt att skaffa sig systematisk kunskap. Den
framkommer redan i antikens Grekland. Men termen intervju har ett ganska sent ursprung
från 1600-talet. (Kvale & Brinkmann 2014).
Efter att intervjuerna genomförts bearbetades det insamlade materialet. Intervjuerna
inspelades som ljudfiler och transkriberades. Enligt Monica Dalen (2008) är det viktigt att
forskaren själv gör transkriberingen. Denna process ger forskaren en unik chans att lära
känna sin data. En utskriven intervju är en text och i och med det data. Watt Boolsen (2007)
beskriver att just detta med att ställa frågor och får svar, alltså en intervju, är
samhällsvetenskapernas viktigaste och mest använda metod för insamling av vetande.
Det sätt man frågar på har betydelse för det svar man får.
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4.2 Urval
Enkäten är i detta arbete den huvudsakliga forskningsmetoden. För den kvalitativa
datainsamlingen har ett subjektivt urval gjorts. Två vårdavdelningar på sjukhuset valdes
att delta i studien. Dessa vårdavdelningar har en relativt stor personalstyrka och är båda
allmänmedicinska avdelningar. Personalstyrkan på båda avdelningar uppgår till ca 70
personer totalt. Skribenten räknade med att få tillgång till ett 50-tal enkätsvar. Skribenten
informerade vårdpersonalen på ett avdelningsmöte om studien och enkäten som var på
kommande en vecka på förhand. Sedan sattes enkäterna på både finska och svenska i
pappersformat (bilaga 1-2) ut i pausrummen på de båda avdelningarna med en försluten
svarslåda. Enkäten fanns till hands att ifyllas under 2 månader.
Då en person i urvalet avstår eller inte har möjlighet att delta i den avsedda
undersökningen talar man om bortfall. Bortfallet av svar på enstaka frågor kallas internt
bortfall. En person som vägrar delta i en undersökning skiljer sig från övriga redan genom
det faktum, att han vägrar delta. Han kan därför inte ersättas av en person men andra
egenskaper. Bästa sättet att minimera bortfall är att ordentligt motivera de tilltänkta
deltagarna till att ingå i enkätundersökningen. (Ejlertsson, G. 2014. s 26-27).
Eftersom intervjuerna i denna studie är som ett komplement till en enkätundersökning så
var antalet intervjuade litet. Att genomföra kvalitativa intervjuer och transkribera är ett
tidsdrygt arbete. Skribenten anser att ett större antal intervjuade, inte skulle ha bidragit
till ökad förståelse eftersom ämnet är smalt och intervjuerna tänkta som ett komplement
till den huvudsakliga undersökningen. Kvale & Brinkmann (2016) bestyrker skribentens
resonemang och skriver följande: ”man behöver så många personer som behövs för att ta
reda på det du behöver veta”. Om antalet är för litet så blir det svårt att generalisera och
testa hypoteser. Om antalet är för stort så blir det svårt att göra ingående tolkningar av
intervjuerna. Antalet beror på undersökningens syfte. Det finns ingen ”gyllene standard”
enligt Kvale & Brinkmann för antalet intervju-personer. De hävdar dock att det finns
fördelar med att undvika stora intervjustudier. De ger möjlighet för forskaren att vara
mera noggrann och man kan ha i åtanke lagen om mindre avkastning, det vill säga bortom
en viss punkt ger flera intervjupersoner allt mindre ny kunskap. (Kvale, S. & Brinkmann, S.
2014).

14
Denna studie använder sig av så kallade blandade metoder. Både en kvalitativ och en viss
kvantitativ ansats. Intervjuer (som här) kan fungera som hjälpmedel i förhållande till andra
metoder. Intervjuer är viktiga källor till information och kan användas som ett
komplement till frågeformulär.
Intervjuerna till studien gjordes under korta individuella möten på arbetsplatsen. De som
deltog i intervjuerna var slumpmässigt utvalda och tillfrågade ur projekt-gruppen, dvs de
som hade genomfört webutbildningen Skhole under 2019 på Jouren, social- och
hälsovårdsverket i Jakobstad. Semistrukturerade frågor fanns nerskrivna (bilaga 4) för att
hålla ”formen” på intervjuerna och samma frågor frågades av alla de intervjuade.
Intervjuerna bandades som ljudfiler för att senare transkriberas och analyseras. De
intervjuade fyllde i en samtyckes blankett och informerades om att deras identitet förblir
konfidentiell genom hela arbetet. Hela projekt-gruppen uppgick till ca 20 personer men 4
av dessa intervjuades. Intervjuerna var ämnade som ett stöd till enkäterna och därför har
bara 4 intervjuer gjorts. Enkäterna står för den huvudsakliga informationsskörden.
Skribenten anser det vara av vikt att som tillägg till enkäterna göra ett antal intervjuer om
ett visst webbaserat fortbildningsprojekt. De respondenter som deltagit i projektet
innehar värdefull information om deras upplevelser av ett visst webbaserat program som
de har genomfört. Men eftersom denna studie inte är en utvärdering av själva Skhole
lärplattformen, utan en beskrivning av upplevelser om e-lärande generellt bland
vårdpersonal, så är gruppen med intervjuade relativt liten. Trots den ringa mängden kan
informationen från dem vara värdefull. Skribenten tror inte att ett större urval från själva
projektgruppen skulle bidra märkbart till en annorlunda förståelse. Informanterna ur
enkät-gruppen hade även en del av dem tagit del av Skhole utbudet på sina respektive
avdelningar men de ingick inte i utvecklingsprojektet på Jouren. Hurudana eller vilka
webbaserade program som informanterna ur enkät-gruppen hade tagit del av är oklart.
Enkäten frågar efter generella uppfattningar och upplevelser av e-lärande och riktar sig
inte till specifika lärplattformer.
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4.3 Dataanalys
Data till denna studie har insamlats huvudsakligen från enkäter som besvarats av 45
vårdare. Som stöd för förståelsen av fenomenet med e-lärande har även 4
semistrukturerade intervjuer genomförts med sjukskötare som deltagit i ett lokalt
utvecklingsprojekt kring webbaserad fortbildning. Dataanalysmetod som använts är
innehållsanalys.

4.3.1 Innehållsanalys
Innehållsanalys används när syftet är att analysera texter genom att specifikt bestämma
innehållet på ett systematiskt sätt utifrån på förhand fastställda kategorier.
Problemställningen är styrande vid valet av kategorier. (Watt Boolsen, M. 2007).
Innehållsanalysens objekt är kommunikationsinnehållet. Genom att innehållsanalysen
sätts in i ett teoretiskt sammanhang illustreras dess vetenskapliga idé. (Olsson &
Sörensen. 2008). Bell, J (2010) skriver att rådata som fås från enkäter och intervjuer måste
registreras, analyseras och tolkas. Många enskilda upplysningar kommer inte att betyda
något för en forskare om de inte kategoriseras på något sätt. Man letar efter likheter,
skillnader, grupperingar och mönster.

4.3.2 Sortering
När kvalitativt material ska analyseras är det klokt att försöka sortera det. Materialet
sorteras enligt likheter och mönster. Dock kan all sortering kritiseras – allt kan i princip när
som helst sorteras om. Det vanligaste sättet att få ordning på kvalitativt material är att
dela upp det efter innehåll. (Rennstam, J. Wästerfors, D. 2015).
För att kunna förstå det insamlade materialet så har skribenten sorterat det enligt
följande: kategorier (nyckelord) och citat. Av de kvalitativa enkätfrågorna, de som hänför
sig till respondentens upplevelser, har en tabell gjorts upp där informationen har sorterats
och kategoriserats. Därifrån har skribenten sökt likheter, skillnader och mönster. Av
intervjumaterialet gjordes en liknande sortering. Den kvantitativa delen av enkäten
redovisas under rubriken ”resultat” och där redogörs svaren i sin helhet. De öppna frågorna
redovisas efter innehållsanalys.
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4.4 Tolkning
Att samla in information är en sak, att sammanställa den till ett resultat är en annan sak.
Att kunna tolka resultatet är kanske det mest intellektuellt krävande arbetet. Resultatet i
denna studie har reflekterats mot en teoretisk bakgrund för att komma fram till en
tolkning. Även skribentens tidigare erfarenheter av ämnet kan återspeglas i tolkningen till
viss del. Vi har lärt oss att en kvalitativ studies resultat och tolkning alltid är färgad av
erfarenheter och att en förförståelse behövs för att kunna göra en meningsfull tolkning
(Vikström, B. 2005). Dock behöver man vara medveten om denna förförståelse för att inte
låta sig styras och tolkningar bör göras med eftertanke. Orden ”tolka” och ”förstå” har
rötter i fornsvenskan. Nuvarande form av ordet ”förstå” kan härledas tillbaka till år 1523
enligt Per-Johan Ödman. Ordet ”tolka” kan förklaras som översätta, en tolk förmedlar
kommunikation och underlättar en dialog. Ordet ”förstå” är mera invecklat. Man kan
genom förståelsen nå fram till det man betraktar, det man ser. Hermeneutiken kulminerar
i förståelsen. Förståelsen gäller den mänskliga existensen. Hermeneutiken erkänner att vi
alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar
verkligheten. Vi tar in information genom att läsa, samla in material och iakttagelser men
vi kommer för den skull inte i en position utanför våra liv. Betydelsen hos verbet ”veta” är
dunkel, men det finns släktskap med latinets ”vidi” (jag såg/har sett). (Ödman, P-J. 2017).
Hermeneutiken används för att tolka människors agerande. Hermeneutiken har som
grundpremiss att just tolkningen är viktig för förståelsen. Här är forskarens roll tvetydig.
Forskaren måste förhålla sig till informanternas egen tolkning. Tolkningen av data är
knuten till förhållandet mellan forskaren och respondenten vilket betyder att forskaren
inte kan bytas ut under projektet. Forskaren ska försöka sätta sig in i den kontext som
respondenten befinner sig i utan förutfattade meningar. (Watt Boolsen, M. 2007). Björn
Vikström skriver att ett av hermeneutikens bestående bidrag till vetenskapsteorin är
betoningen av att ingen tolkning kan ske helt förutsättningslöst. Om vi inte har någon
tidigare kännedom om saken vi vill förstå så är det inte möjligt att förstå den. Vi behöver
en ”förförståelse” för att kunna ställa meningsfulla frågor om texten. Förförståelsen kan
även vara en fara eftersom den styr och vinklar tolkningsprocessen, men den är oumbärlig
för själva förståelsen. Vissa tror att hermeneutiken har fått sitt namn från den grekiske
mytologins Hermes, som var gudarnas budbärare. Hermeneutiken handlar om en
medvetenhet om att varje tolkning är förankrad i och beroende av uttolkarens
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livssituation. Tolkningen är med andra ord kontextuellt färgad, dvs beroende av den
sociala, historiska och ideologiska miljö som uttolkaren lever i. (Vikström, B. 2005).

5 Resultat
I detta kapitel förevisas resultat av såväl enkätundersökningen som resultatet av
intervjuerna. Resultaten redovisas som text och texten är förstärkt med diagram och
tabeller för att ge läsaren en klarare bild av informanternas upplevelser. Intervjuerna
redovisas sist som text och tabell.

5.1 Resultatredovisning av enkätundersökningen
Enkäten (bilaga 1) består av 9 frågor varav 4 kan anses vara kvantitativa. Dessa
kvantitativa svar redogörs i sin helhet nedan. Den kvalitativa delen av enkäten (fråga 5-9)
består av öppna frågor och dessa svar har genomgått en innehållsanalys.
I enkätundersökningen deltog 45 informanter (n=45). Fråga 1 i enkäten bestod av hur
många år av arbetserfarenhet informanten har av arbete inom hälso- och sjukvård.
Medeltalet antal år av arbetserfarenhet var 18,26 år. Informanterna hade alltså en lång
arbetserfarenhet. Följande tre frågor redogör för deltagande i fortbildning. Fortbildning
över lag, alla former. Traditionell fortbildning alltså icke web-baserad och redogörelse skilt
för deltagandeandel i web-baserad fortbildning:
•

100% av informanterna meddelade att de någon gång deltagit i någon form
av fortbildning (intern, extern, webbaserad, traditionell under sin anställning.

•

Likaså svarade 100% att de deltagit i traditionell fortbildning, dvs andra än
webbaserade fortbildningar.

•

På fjärde frågan svarade 36 informanter (80%) att de har deltagit i webbaserad
fortbildning. 9 svarade nekande (20%). Som diagrammet nedan visar.
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Tidigare deltagit i webbaserad
fortbildning
nej
20 %

ja
80 %

Figur 2 Fördelning av de som deltagit tidigare i webbaserad fortbildning

5.1.1 Bedömning av påståenden om webbaserad fortbildning
De 36 informanter som någon gång deltagit i webbaserad fortbildning ombads bedöma
en rad påståenden inom en skala från 1-5 där 1 representerar instämmer inte alls och 5
instämmer helt med ett spektrum däremellan. Ett internt bortfall upptäcktes på en enkät.
Dessa frågor besvarades av 35 respondenter. Svaren presenteras både i antal och med ett
så kallat vägt medeltal, där uträkningar gjorts där antal svar per poäng (1-5) multiplicerats
med poängen för varje enskilt påstående. Summan divideras sedan med total antal
respondenter (35) och då får man ett s.k. vägt medeltal. Påståenden var följande:

•

jag upplevde den som lärorik (webbaserad)

•

jag upplevde den som värdefull för mitt arbete

•

den var välorganiserad av arbetsgivaren

•

jag fick tillräckligt med arbetstid för att genomgå webkursen

•

jag fick arbetsro då jag gjorde den
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Vidare ställdes följdfrågor som: kan man repetera kunskap genom e-lärande och kan man
utveckla sitt kunnande genom e-lärande. Dessa svar redovisas efter alla påståenden.

Jag upplevde den webbaserade
utbildningen som lärorik

49%
37%

0%
1

11%

3%
2

3

4

5

Instämmer inte alls 1-2-3-4-5 Instämmer helt

Figur 3 Procentuell fördelning av svar som handlar om man upplevde den webbaserade
utbildningen som lärorik

På första påståendet: Jag upplevde den webbaserade fortbildningen som lärorik blev
svarsspridningen enligt ovanstående tabell. Resultatet visar att 17/35 upplevde den som
lärorik som gradering 4 på en skala från 1-5 (49%). Gradering 1 står för ett lägre
igenkännande medan gradering 5 står för ett högt igenkännande. Medelvärdet här låg på
3,68. (Figur 3)
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Jag upplevde den som värdefull för
mitt arbete
57%

29%
0%

6%

1

2

9%
3

4

5

Instämmer inte alls 1-2-3-4-5 Instämmer helt

Figur 4 Procentuell fördelning av svar som handlar om man upplevde den webbaserade
utbildningen som man har erfarenheter från som värdefull för sitt arbete

På påståendet jag upplevde den som värdefull för mitt arbete (webbaserade utbildningen)
svarade 20/35 respondenter att de instämmer på skalan 1-5 med en gradering 4 (57%). Inga
respondenter svarade med gradering 1 och endast 2 med gradering 2 (6%). Även här blev
medelvärdet 3,68. (Figur 4)
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Tillfället var välorganiserat från
arbetsgivaren
54%

29%
3%

9%

1

2

6%
3

4

5

Instämmer inte alls 1-2-3-4-5 Instämmer helt

Figur 5 Procentuell fördelning av svar som handlar om man upplevde att tillfället för
webutbildningen var välorganiserat från arbetsgivaren

Påståendet den var välorganiserad från arbetsgivaren visade att 19/35 alltså 54% ansåg att
tillfället var välorganiserat från arbetsgivaren med en gradering 4 på en skala från 1-5. 29%
svarade med en trea. Endast 3% resp. 9% ansåg gradering 1-2. Medelvärdet på detta
påstående blev 3,51. (Figur 5).
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Jag fick tillräckligt med arbetstid för
att genomgå webkursen?
40%
26%
14%

17%
3%

1

2

3

4

5

Instämmer inte alls 1-2-3-4-5 Instämmer helt

Figur 6 Procentuell fördelning av svar som handlar om man upplevde att man fick tillräckligt
med tid för att genomgå en webutbildning

Arbetstiden som deltagarna fick för webutbildningen bedömdes också på en skala från 15, där 1 betyder att man inte alls instämmer med påståendet och i andra änden så betyder
gradering 5 att man instämmer helt. Här fick svaren mera spridning och 14/35 vilket
motsvarar 40% av de svarande gav en gradering 3. 5/35, 3% upplevde att de inte alls fick
tillräcklig med arbetstid med gradering 1. Medelvärdet är 2,86. (Figur 6)
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Jag fick arbetsro då jag gjorde
webkursen
37%
29%
17%
9%
1

9%
2

3

4

5

Instämmer inte alls 1-2-3-4-5 Instämmer helt

Figur 7 Procentuell fördelning av svar som handlar om man upplevde att man fick arbetsro då
man genomförde en webutbildning

Angående arbetsron så svarade respondenterna som följer: 13+10= 23/35 svarade med
gradering 3-4. 37% gav poäng 3. Endast 3 respondenter upplevde att de inte alls fick
arbetsro (9%) och lika många bedömde att de fick bra med arbetsro. Medelvärdet ligger
på 3,11. (Figur 7).
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Påståenden n=35

Vägt medeltal värde från 1-5

-jag upplevde den som lärorik (webbaserad)

3,68

-jag upplevde den som värdefull för mitt

3,68

arbete
-den var välorganiserad av arbetsgivaren

3,51

-jag fick tillräckligt med arbetstid för att

2,86

genomgå webkursen
-jag fick arbetsro då jag gjorde den

3,11

I enkäten följdes, påståenden som graderas, upp för att bredda förståelsen. Två följdfrågor
frågades efter dessa påstående-frågor. Kan man repetera kunskap genom e-lärande? Och
kan man utveckla sitt kunnande genom e-lärande? 34/35 respondenter vilket motsvarar hela
97% svarade positivt på första frågan. De ansåg att man nog kan repetera kunskap genom
e-lärande. 32/35 ansåg att man även kan utveckla sitt kunnande genom e-lärande vilket
motsvarar 91%.

Följdfrågor

n=35

Kan man repetera kunskap

Ja

Nej

34

1

32

3

genom e-lärande?
Kan

man

utveckla

sitt

kunnande genom e-lärande?
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5.1.2 Information och önskan
I enkäten frågas det efter om vårdpersonalen upplever att de blir erbjuden fortbildning
eller blir informerad om fortbildning. Vidare frågas det efter huruvida vårdpersonalen
skulle vilja delta i mera fortbildning. Frågorna besvarades med ja och nej svar.

BLIR DU INFORMERAD OM
FORTBILDNING, ERBJUDEN
FORTBILDNING?
Nej
2%

Blankt
7%

Ja
91 %

Figur 8 Hur många som blir informerade om, erbjudna fortbildning på sin arbetsplats

Blir du informerad om fortbildning, erbjuden fortbildning? 41 personer svarade ja på frågan,
1 svarade nej och 3 svarade inte alls. Alltså 91% svarade att de nog blir informerade,
erbjudna fortbildning. Endast 2 % av de som besvarade enkäten svarade nej på frågan om
de blir informerade om fortbildning eller erbjudna fortbildning”. Bortfallet på denna fråga
var 7 %, vilket motsvara 3 personer”. (Figur 8).
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SKULLE DU VILJA DELTA I
MERA FORTBILDNING?
Nej
20 %

Blankt
2%

Ja
78 %

Figur 9 Hur många som önskar delta i mera fortbildning, procentuellt av de svarande

I enkäten ombads personalen ge sin åsikt kring om de skulle vilka delta i mera fortbildning.
Här uppgav 9 av 44 som svar att de inte vill delta i mera fortbildning än de gör och 35
svarade att de vill delta i mera fortbildning. Procentuellt blir detta en fördelning på 20% vs
78%. Det interna bortfallet på frågan var 1. (Figur 9).

5.1.3 Fördelar och nackdelar med webbaserad fortbildning
Nedan redovisas öppna frågor från enkäten som var:
•

Vilka fördelar ser du med webbaserad fortbildning?

•

Vilka nackdelar ser du med webbaserad fortbildning?

•

Vad hindrar dig från att delta i mera fortbildning?

De öppna svaren på frågan om vilka fördelar respondenterna ser med webbaserad
fortbildning indelades i fyra huvudsakliga teman; flexibilitet (anpassningsbar till
individen), resor, ekonomiska resurser och spridning. Den stora svarsbelastningen låg helt
klart på första temat flexibilitet som kan förklaras som ”anpassningsbar till individen”.
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Teman/kategorier

Reducering

Studera i egen takt
Flexibilitet (anpassningsbar till

Man kan studera när man vill

individen) 27

Möjlighet att backa, pausa,
repetera
Anpassa innehåll
Avstånden spelar ingen roll.

Resor 14

Man kan studera där man
befinner sig.
Ett kostnadseffektivt sätt att

Ekonomiska resurser 3

erbjuda fortbildning.

Kunskapen får stor spridning.
Spridning 3

Många fler kan ta del av
kunskapen än genom traditionell
pedagogik.

Informanterna har beskrivit fördelar med e-lärande och citaten har kategoriserats.
Tabellen ovan visar hur många citat respektive kategori innehåller. En reducering av
kategorisvaren finns förklarad i den högra stapeln.
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Flexibilitet

Ekonomiska
resurser

Fördelar
med elärande

Resor

Spridning

Figur 10 Sortering enligt kategorier ”fördelar med webbaserad fortbildning” där flexibilitet är
den största av grupperna

De fördelar som kommer fram är helt klart flexibiliteten (figur 10) som e-lärande
möjliggör. Här ligger den största svarsbelastningen. Med flexibilitet menas här att elärande är anpassningsbar till individen och inte tvärtom. Alltså att den studerande själv
kan välja när man vill studera och tiden bestäms inte utgående ifrån när en dylik
traditionell utbildning erbjuds. Tiden när man vill genomföra utbildningen kan bestämmas
av den studerande själv eller i samråd med förman. Man kan utbilda sig i egen takt och hur
länge en ”modul” eller ”föreläsning” tar bestäms av den studerande. Det finns möjlighet
att pausa, backa tillbaka och se och höra på nytt om något lämnar oklart. Tiden beskrivs
som ett stort begrepp. Att kunna studera i egen takt känns som viktigt. Valfriheten att
kunna göra webutbildning när tid finns och kunna ta den tid som behövs för att genomföra
den. Man kan göra en hel fortbildning eller delar av den om det finns tid över på en
arbetsdag eller då arbetsbördan är speciellt liten någon dag. Man kan anpassa efter
innehåll. Man har en valfrihet i att välja delar i vissa utbildningar som passar en själv (gäller
vissa utbildningar). Man upplever att utbudet är stort. Man har ofta möjlighet att välja
språk. Man kan med vissa webkurser välja snabbhet, hur snabbt inläsaren pratar och
anpassa detta efter eget önskemål.
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_______________________________________________________
” Man kan genomföra det när extra tid finns...”
”Man kan göra den när man har tid och det passar arbetstiden”
”Ajankäyttö. Koulutuksen voi suorittaa silloin kun itselle sopii”
”Man kan utbilda sig i egen takt”
”Voi hyvin ”kelata” takaisin ja kerrata tietoa, jos on jotain epäselvää”
”...välja utbildningar som passar mig”

En del citat belyser fördelar i fråga om resor (figur 10). Respondenterna uppskattar att
man inte behöver åka till annat ställe för att ta del en fortbildning. Man kan välja att göra
webkursen på arbetsplatsen eller till och med hemma.
____________________________________________________
”Man behöver inte åka någonstans för att ta del av kursen”
”Man får läsa själv i lugn och ro (hemma)”
”Voi tehdä työpaikalla”

Man tror även att webutbildningar är billigare (figur 10) att genomföra, framför allt
billigare för arbetsgivaren. I och med kostnadseffektiviteten så tror man att utbildningar
kan erbjudas till fler vilket anses vara en fördel. Denna kategori heter ekonomiska
resurser.
___________________________________________________
”Billigare säkert för arbetsgivaren...”
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Sista kategorin beskriver spridningen av informationen (figur 10). Genom e-lärande kan
kunskap spridas till en större population, många i en personalgrupp kan delta. Hela
avdelningen får tillgång till samma kunskap.
__________________________________________________
”Hela avdelningen har tillgång till samma info”
”Många kan delta...”

Nu har fördelarna redogjorts för (figur10) och härnäst redogörs för nackdelar som de är
beskrivna av respondenterna (figur 11). Sju kategorier framkom då materialet
analyserades. Nackdelar kan översättas till utmaningar och på så vis kan man sträva till en
förbättring/förändring.

Figur 11 Vilka nackdelar ser respondenterna med webbaserade utbildningar. Tabellen visar
svarskategorierna enligt storlek.
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Nackdelar (figur 11) som respondenterna lyfter fram handlar om ensamhet i studierna.
Att man genom e-lärande inte har någon att fråga, någon att diskutera med. När frågor
kommer upp så känns det naturligt att ha någon nära som man kan fråga, eller fråga av
föreläsaren i traditionell pedagogik. Man vill ha ett socialt umgänge och en
diskussionspartner. Många beskriver en ensamhet och uteblivna möjligheter till
diskussion.
_______________________________________________
”jos kysymyksiä, ei voi niitä kysyä keneltäkään”
”man sitter ensam, inget socialt umgänge”
”man kan inte ställa frågor genast”
”man har ingen att diskutera ämnet med”

Arbetstiden eller bristen på tiden att genomföra e-lärande på arbetet poängteras (figur
11). Att vårdpersonal får ta till fritid för att hinna igenom materialet. För studietillfället är
det reserverat för kort tid. Tiden kan även vara ojämnt fördelad så att alla inte får samma
tidsmöjligheter.
____________________________________________
”Varattu liian vähän aikaa”
”On vaikeaa suunnitella aikataulua kaikille tasapuolisesti”

Innehållet lyfts fram som en nackdel (figur 11). Att kommunikationen är envägs och att
innehållet ofta kan kännas tungt och invecklat. Man saknar praktiskt innehåll och mänsklig
faktor att bolla emot. Bland de öppna svaren i enkätfrågan kring nackdelar med
webbaserade utbildningar finns det de som uppger att det praktiska saknas och att ingen
utvärderar om man gör rätt.
__________________________________________
”det praktiska saknas, ingen som utvärderar om man gör rätt”
”envägskommunikation och korvstoppning”
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För att kunna genomföra en webutbildning krävs eget ansvar och motivation. De som
besvarade enkäten beskriver att man lätt tappar fokus om man inte är motiverad eller om
ämnet inte känns intressant. Om och vad man lär sig är helt upp till eget intresse och den
egna orken, enligt informanterna. (figur 11).
__________________________________________
”opin perille meno on täysin kiinni omasta kiinnostuksesta/jaksamisesta”
”tappar lätt fokus om ämnet inte känns så intressant”

Bland nackdelarna som informanterna beskriver är en utebliven arbetsro. Man upplever
att det är lätt att bli störd av ljud runtom sig på arbetsplatsen. Man önskar en lugn
studiemiljö. Arbetsplatsen kan upplevas som en stressig arbetsmiljö. (figur 11).
______________________________________________
”man blir lätt störd av ljud, händelser runt omkring”
”stressigt om man skall göra det i jobbet, får ej lugn och ro där, att man kan tänka klart”

Datavana är en annan kategori där någon beskriver att det är svårt att koncentrera sig då
man inte är van att sitta länge framför en skärm. Inte så mycket om användarkunskap
kommer upp. En del av informanterna beskriver att det kan vara tröttsamt och tungt att
studera enbart framför en dator (figur 11).
___________________________________________
”att koncentrera sig då man inte är van”
”dåligt att sitta vid en dator”
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Materialet på svenska är begränsat ibland och detta lyfts fram, alltså språk (figur 11). Vissa
webutbildningar har ett bredare utbud på finska och översatt endast en del av materialet
till svenska.
__________________________________________
”finns inte så mycket material på svenska”

Flexibilitet
Resor
Ekonomiska resurser
Spridning

Ensamhet
Arbetstid
Innehåll
Ansvar/motivation
Arbetsro

Datavana
Språk

Figur 12 Fördelar och nackdelar i visat som kategorier i separata kolumner och fontstorlek
som representerar storlek på kategorier
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5.1.4 Vad påverkar personalens möjligheter i att delta i mera fortbildning?
Sista frågan i enkäten lyder: vad hindrar dig från att delta i mera fortbildning. För att kunna
relatera till den frågan beskrivs igen frågan om vårdpersonal har en önskan om att delta i
mera fortbildning. 78% svarade ja på den frågan. Vad hindrar dem då från att delta i
fortbildning? Många svarar ”inget” på den frågan. Att inget hindrar dem från att delta i
mera fortbildningar. Andra svarar att tiden inte räcker till, avstånden till större städer,
arbetsuppgifter som blir försenade, motivationsbrist, arbetsmängden gör att man inte
orkar, svårt att få vikarier och bristen på intressanta fortbildningar. Av den totala
svarspopulationen på 45 respondenter svarade endast 30 på denna fråga. Det interna
bortfallet blev 15. Svaren kategoriserades i 6 kategorier. Inget, tidsbrist, avstånd, brist
på motivation/ork, arbetsmängd och organisering.

Figur 13 Fördelning om påverkande/förhindrande faktorer
_____________________________________
”Arbetsuppgifter som blir försenade om borta”
”Jag vill inte åka på kurs längre än till Vasa. Helsingfors och Tammerfors är för långt borta,
trots att kursen kan låta intressant”
”Tidsbrist”
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5.2 Intervjuer med vårdpersonal som genomfört webbaserad
fortbildning
Fyra intervjuer genomfördes. Dessa var semistrukturerade (bilaga 4) och diskussionen
med en respondent åt gången gjordes i ett enskilt rum på arbetsplatsen men inte på
avdelningen som informanterna arbetade på. Samtliga intervjuade var sjukskötare. Antal
år av arbetserfarenhet bland de intervjuade var relativt hög: 17 år (medeltal).
Intervjufrågorna hittas som bilaga (bilaga 4).
Intervjuerna räckte tidsmässigt från 8 minuter till 17 minuter. Atmosfären var lugn och
diskussionerna positiva och trevliga. De som intervjuades hade alla deltagit under året i
minst en webbaserad utbildning (skhole) och fått i medeltal 6h arbetstid för detta. Utöver
kunde man om man ville fortsätta utbildningen på egen tid eller på lugnare tillfällen under
en vanlig arbetsdag. Från utbildningstillfället till intervjutillfället hade tid förflutit lite olika,
från 1-7 månader.

5.2.1 Upplevelser av e-lärande
Alla hade tidigare erfarenheter av e-lärande, som exempel kom kanta-kurser, kurser om
e-recept, webbaserade kurser från skoltiden, LOVE, patientsäkerhet. Vissa kurser har varit
sådana att man ska fylla i svar eller annan information. Vissa kurser sådana att man läser,
ser video, lyssnar. Informanterna upplevde webutbildningen som bra, där fanns mycket
information. Man uppskattar att man fick både läsa och lyssna, att man kan följa med på
dataskärmen. Man upplevde att tiden gick snabbt men att mycket var repetition.
Upplägget var enkelt men omfattande. Man tycker om att kunna göra en bit åt gången,
att det är flexibelt på så sätt att man kan läsa varsomhelst, på jobbet, hemma. Känns som
en fördel att inte vara bunden till tid och plats. Samtliga upplevde webutbildningen som
de deltagit i som lärorik. Utbudet upplevdes som stort och man fick friheten att välja vilka
delar man var intresserad av. Man kunde repetera saker som man upplever att man inte är
så bra på. Man kan ta avsnitten man behöver flera gånger om man så vill. Man uppskattade
att innehållet var evidensbaserat och inhemskt. Man upplevde att innehållet höll hög
kvalitet.
Alla upplevde att man även kan utveckla sitt kunnande genom e-lärande. Att kunna
repetera innehållet efter behov kändes som en stor fördel och lyftes fram flera gånger av
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informanterna. Det upplevdes som värdefullt att studera i grupp och ha chansen att kunna
diskutera med andra. Om man läste något som var svårt att förstå så kunde man prata om
saken med de andra. Upplevelsen generellt fick höga betyg och kan beskrivas som
värdefull ur vårdpersonalens synvinkel.
Faktorer som lyftes fram var avsatt arbetstid och ett intressant material som var flexibelt.
Huruvida webutbildningar är lärorika så kan denna studie inte mäta hur mycket de
studerande faktiskt lärde sig utan man kan bara konstatera att informanterna upplevde
webutbildningen som de deltagit i som lärorik. Ingen tentamen ingick i studien.

____________________________________
”Jag tyckte det var bra att man inte bara hörde utan kunde följa med (på skärmen)”
”Bra att få höra och se, det fastnar bättre”
”Det var speciellt vissa punkter som jag behövde, och som jag kanske skulle behöva ännu en
gång. Och det var det jag hade tänkt, att gå igenom en gång till…”
”Jag tycker att man lär sig bäst om det är lite bilder och man får ett sammanhang, än att
bara höra på någon som pratar”
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5.2.2 Fördelar och nackdelar med e-lärande
Fördelar enligt informanterna är: det sparar tid, man behöver inte åka någonstans, man
kan lyssna samtidigt som man gör något annat, tex städar. (vissa webutbildningar). Det är
smidigt, man kan göra det varsomhelst. Men bra att man fick avsatt arbetstid och en skild
dag då man fick koncentrera sig på webutbildningen. Att man kan repetera.
Utbildningsdagen genomfördes i en grupp vilket upplevdes som en fördel. Att kunna
diskutera med andra och ventilera saker man läste om. Men det upplevdes som en fördel
att man ändå kan vara ensam i sitt läsande och lyssnande, trots att man var en del av
grupp. Själva studerandet var ändå individuellt. Man får följa sin egen takt.
Webbutbildningar kan vara väldigt kostnadseffektiva och informationen kan nå flera på
en avdelning.

____________________________________
”Det är individuellt hur snabbt men läser. Bra att man kan gå tillbaka och repetera”
”Enkelt att inte behöva resa någonstans…. billigare…. fler kan få informationen”
”Fast vi var i en grupp så var jag ändå ensam i mitt lyssnade och tittande. Sitter man i en
stor sal så kanske det känns att det inte är bara för mig…”

Fördelar nyckelord

Tid, resor, smidighet, avsatt arbetstid,
repetition, individuell, egen takt, billigt,
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Bland nackdelar lyftes saker fram, som att man behöver disciplin om man ska göra
utbildningen på egen tid, datavana och en viss erfarenhet av teknologi behövs och upplevs
som en utmaning. Att spendera för mycket tid på en dag åt e-lärande upplevs som tungt
och tröttande. Det kan vara ett ensamt sätt att studera på. Informanterna upplevde att de
skulle ha behövt mera arbetstid, att tiden blev för knapp för att hinna igenom innehållet.
___________________________________
”Speciellt om man ska göra det på egen tid så måste man ha disciplin”
”… allt det här tekniska… och jag är ingen datanörd…”

Nackdelar nyckelord

Disciplin, teknologiska utmaningar,
tröttsamt, ensamt, för lite arbetstid

5.2.3 Övriga tankar och upplevelser om webbaserat lärande
Informanterna beskrev att man behöver arbetstid avsatt för att göra webutbildningar och
att man behöver ett lugnt och bra utrymme som är avskilt från avdelningen. Man upplever
att få göra dessa dagar i grupp är viktigt och att man får vara fysiskt på arbetsplatsen men
avskilt. Önskan om en diskussion efteråt för att belysa vissa delar och fundera på vad man
lärt sig. Mera arbetstid avsatt för webutbildningar kom fram som en önskan av alla de
intervjuade. Eftersom tentamen inte ingick i webutbildningen så kan man inte heller mäta
hur pass mycket de studerande faktiskt lärde sig. Då projektet inleddes valdes tentamen
bort för att inte öka på pressen som vårdpersonal idag beskriver. Tanken med projektet
som just denna intervju baseras på var att kunna erbjuda vårdpersonal en positiv
upplevelse och genom god organisering (som arbetstid, grupper och utrymme) säkerställa
en hög kvalitet av studier som kunde upplevas som värdefull för vårdpersonalen. Projektet
anses vara lyckat och får en modifierad fortsättning under 2020 på jouren i Jakobstad.
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6 Diskussion
Nedan följer en diskussion och redogörelse över skribentens tankar om e-lärande som låg
som en grund för hela undersökningen. Varför e-lärande? Vi kan tänka oss, utgående från
våra erfarenheter, att web-baserade utbildningar är kostnadseffektiva då man kan utbilda
många människor lokalt. Kostnader för resor minskar och den administrativa
arbetsbördan minskar vad gäller anhållan om fortbildning på annan ort, organiseringen av
transportmedel och boende. Ordnande av vikarie för arbetstiden och så vidare. Sedan
finns även den aspekten att endast några i arbetsgruppen vanligtvis deltar i fortbildningar
på annan ort och sedan ska kunskaperna och informationen delas med de andra. Där finns
brister och det är svårt att få till avdelningsmöten och effektiva genomgångar så att alla i
arbetsgruppen ska kunna ta del av fortbildningskunskaperna. Genom webbaserad
fortbildning kan så gott som alla i arbetsgruppen ta del av fortbildningen eftersom de kan
göra utbildningen på olika tider och inget vikariebehov bör uppkomma vid god planering
och gott ledarskap. Ur en icke fördelaktig synvinkel kan man tänka sig att arbetstagare ser
möjligheten att få komma bort från arbetet och få komma iväg på en fortbildning på annan
ort som värdefull som både en social händelse men även att möjligheter till ”networking”
(nätverkande) skapas. Delaktighet i arbetet och möjligheten för arbetstagare att kunna
påverka sin egen fortbildning är en viktig sak för att upprätthålla motivationen. Dessa
saker kan bli begränsade av uteblivna fysiska fortbildningstillfällen.

För en lyckad erfarenhet av webbaserad utbildning krävs en viss motivation och
självdisciplin av den studerande, kan man tänka sig. Man ska arbeta självständigt och blir
inte ”matad” med information som på samma sätt som en traditionell utbildning. Sen
finns en annan aspekt ur den fördelaktiga kategorin att ta i beaktande. Det är en känsla av
att vårdpersonal deltar i allmänhet i för få fortbildningstillfällen per person. På social- och
hälsovårdsverket i Jakobstad finns det en målsättning att varje arbetstagare ska få minst
tre dagar fortbildning per år. Efter varje fortbildningstillfälle registreras fortbildningen i ett
individuellt fortbilningskort. Fortbildningarna kan vara enkla interna uppdateringar på
avdelningen eller mera omfattande externa tillfällen. All fortbildning registreras men trots
detta förekommer det att personal inte har deltagit i det uppsatta målet på tre
fortbildningsdagar per arbetstagare. Det kan vara varierande också, vissa kommer upp till
tre dagar och till och med långt över medan vissa uppvisar ett tomt fortbildningskort i
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fortbildningstillfällen så kan man även nå fram till dessa personer som helst inte reser iväg
på externa fortbildningar.

Denna studie har som syfte att belysa vårdpersonalens upplevelser av e-lärande. Vad finns
det för fördelar och vilka är utmaningarna så som vårdpersonalen beskriver dem? Vidare
är det intressant att veta vad som påverkar vårdpersonalens möjligheter att delta i
fortbildning. Denna studie har sökt svar på dessa frågeställningar främst genom en
enkätundersökning som svarades av 45 närvårdare/sjukskötare på 2 allmänmedicinska
avdelningar på ett mindre sjukhus/HVC i Österbotten. Som stöd till enkätundersökning
har fyra semistrukturerade intervjuer gjorts. Orsaken förklaras härnäst.

På min arbetsplats har arbetsgivaren köpt licenser för ett webbaserat utbildningsprogram
som används inom organisationen. Skribenten har som projektuppgift år 2019 haft att
organisera upplägget på jouren så att man så effektivt som möjligt kan använda alla köpta
licenser och att så många som möjligt i personalen ska kunna delta. Innehållet i det valda
utbildningsprogrammet är mångsidigt och innefattar grundläggande kunskaper i intern
medicin, kirurgi, barnmedicin, psykiatri, graviditet och förlossning, anestesiologi och
mycket mer. Vi fick till vår avdelning 4 licenser under ett års tid och dessa valde vi att
använda på följande sätt: Vi skapade läsgrupper med 4 personer i varje grupp och varje
grupp fick en läsperiod på 2 månader, personalen fick 1-2 dagar arbetstid för att ta del av
utbildningsprogrammet under dessa 2 månader och möjlighet att läsa hemma om intresse
finns. Våra fyra licenser var på så vis hela tiden i bruk. Läsgruppen fick ta del av materialet
i 2 månader och sedan togs deras användarrättigheter bort och nästa grupp tog vid. Åt
dessa skapades nya lösenord. Vid årets slut var målet att 20 personer ska ha kunnat ta del
av materialet. Samarbete vid organiseringen är viktig. Materialet är på förhand
genomgånget och en lista med rekommenderad läsning som berör vårt specifika område
delades ut. Eftersom materialet i programmet är så mångsidigt så valde vi ut de delar som
mest berör vårt arbete och är till nytta för vår personal. Ingen tentamen ingick. Man har
tillgång till programmet även hemifrån och kan om intresse finns läsa även på fritiden.
Även under normala arbetsdagar då arbetstempot är långsammare kan deltagarna som
har användarrättigheterna öppna programmet och läsa. Programmet fungerar så att man
både lyssnar och läser. Innehållet är presenterat som en normal presentation där delarna
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illustreras pedagogiskt och därför passar programmet de flesta eftersom man berör den
visuella inlärningen lika mycket som den verbala. I detta examensarbete ingår som en del
en kvalitativ utvärdering av deltagarnas upplevelser av detta specifika projekt. Tanken var
att utvärderingen av en web-baserad utbildning skulle stöda de huvudsakliga
forskningsfrågorna i examensarbetet och erbjuda en bredare bild av verkligheten.

6.1 Metoddiskussion
Enligt Bell, J (2010) måste man kritiskt granska insamlingsmetoden för att avgöra hur
tillförlitlig och giltig den information är som man får fram. God reliabilitet eller
tillförlitlighet betyder att man ska kunna mäta samma fenomen igen och få fram samma
svar under liknande omständigheter. När man frågar efter åsikter, finns det en rad faktorer
som kan påverka svaret. Många saker i vår omgivning kan påverka våra svar på olika
frågor.
Validitet betyder giltighet och är ett komplicerat begrepp. Det är ett mått på om en viss
fråga faktiskt mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta. (Bell, J. 2010). Enligt
Tjora, A. (2012) kan vi styrka giltigheten genom att vara öppna om hur vi utför forskningen
och genom att redogöra för de val vi gör. Den viktigaste källan till hög validitet är att
forskningen pågår inom vetenskaplighetens ramar och med förankring i relevant annan
forskning.
Många personer bildar sina åsikter ”i farten”, samtidigt som de besvarar en enkät. Man
letar efter svaren i sitt minne. Tillsammans med sina minnen och orden som uppkommer i
enkäten så formuleras svaren. Vissa ord kan trigga vissa minnen. Därför är formuleringen
av frågorna i enkäten mycket viktig. Man kan genom vissa ord, tillsammans med
svarspersonen minnen, påverka undersökningens resultat. (Hagevi, M. & Viscovi, D. 2016).
I enkäten som gjordes för denna studie, valde skribenten att skriva ut vissa webbaserade
utbildningar som har genomförts på arbetsplatsen. Detta för att påminna respondenterna
om genomgångna webutbildningar så att de har möjlighet att svara på frågorna. Namnen
på utbildningarna gavs inte i avsikt att styra svaren utan för att påminna. Ibland kan det ha
förflutet lång tid mellan olika utbildningar och även mellan en genomgången utbildning
och tiden för enkätförfrågan. Frågeställningarna i enkäten kunde göras mera
genomtänkta, exempelvis ordvalen i bedömningsfrågorna (fråga 4a i bilaga 1) ”jag
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upplevde den som lärorik, jag upplevde den som värdefull” där skribenten menar ”den” som
”webbaserad”, låter stelt och kan vara svår att förstå. Detta trots att ordet ”webbaserad”
finns utskrivet inom parentes för att höja förståelsen. ”Den” i detta sammanhang syftar till
en webutbildning som respondenten har tagit del av, det kan vara vilken som helst. En
webbaserad utbildning som respondenten har erfarenhet av och kan relatera till. Man kan
som läsare missförstå och tro att informanterna har genomgått samma webutbildning och
att det är denna som frågan syftar till, vilket inte är fallet. Frågan syftar till en
webutbildning som informanterna har erfarenhet av i största allmänhet. Frågan kunde ha
reviderats och detta skulle ha upptäckts om en pilotering av frågorna hade gjorts.

6.1.1 Tillförlitlighet
För att kunna få en förståelse av studiens tillförlitlighet så går vi tillbaka till den existerande
forskningen som finns om liknade fenomen. Man kan jämföra och se att resultatet från
denna studie sammanstämmer med resultat från andra liknade studier. Ändå kan denna
studie bidra till något extra som vidare beskrivs i resultatdiskussionen. Som
insamlingsmetod har använts enkäter och intervjuer. Att två metoder används ökar
studiens tillförlitlighet. För att inte bara få fram hur e-lärande upplevs på en avdelning så
valdes två avdelningar ut som population. Om bara en avdelning hade använts så kan det
på den avdelningen förekomma specifika skillnader och då skulle inte vekligheten kunna
undersökas tillförlitligt. Reliabiliteten ökas med ett bredare urval. De svarandes totala
antal var inte hög (n=45+4) men tillräcklig för att kunna generera svar på
frågeställningarna inom den kontext där studien genomfördes. För att mera ingående
kunna ta del av upplevelser av e-lärande så valdes en grupp ut som fick genomgå intervjuer
på grund av deras specifika erfarenheter av e-lärande. Frågorna som ställdes i enkäten var
utformade för att kunna få svar på forskningsfrågorna. Hur frågorna är ställda är viktigt för
att kunna få svar på det man undersöker. Ingen pilotstudie gjordes i denna undersökning.
I efterhand skulle en pilotering av frågorna ha kunnat hjälpa till att omformulera en del av
frågorna. Speciellt bedömningsfrågorna hade brister i valen av ord som användes. Som
exempel kan nämnas då enkäten frågade efter upplevelser av informanterna som hänför
sig till lärdom. Om man har upplevt en webbaserad utbildning som lärorik. Frågan låter
bra i sig men eftersom lärdomen eller kunskapen inte kan mätas så blir svaren väldigt
subjektiva och tillförlitligheten kan ifrågasättas. Lärdom kan inte, i denna kontext, mätas
objektivt. Mycket blir då hängande på vilka förväntningar en människa har av en
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webbutbildning. En människa som förväntat sig att inte lära sig något nytt och lärde sig en
ny sak kan uppleva att utbildningen var lärorik medan en annan människa som förväntat
sig lära sig många nya saker men bara lärde sig en ny sak kan bedöma webutbildning som
icke-lärorik. Trots att de båda lärde sig lika många nya saker. Svaren kan ändå användas
eftersom de belyser upplevelser av ett fenomen, som kan vara högst individuell och som
just är grunden till all kvalitativ forskning. Studien gjordes enligt goda vetenskapliga
principer och har förankring i annan forskning.

6.1.2 Etiska överväganden
Etik är läran om vad som är rätt eller fel, medan moral ofta definieras som vårt faktiska
handlande, till exempel att moralen är vår vilja att göra det som vi uppfattar som rätt.
Någon som genomför en undersökning har ett stort ansvar. Helsingforsdeklarationen är
från 1964 och där finns de etiska regler som gäller forskningsstudier reglerade. Risken för
att skada måste vara liten i förhållande till nyttan. Viktiga begrepp är autonomi och
integritet. Wenemark skriver att etiken kring datainsamlingen handlar om att försäkra sig
om att respondenten frivilligt samtycker till att delta. Det är även viktigt att redovisa
resultatet med sekretess, att respondenterna ska kunna vara säkra på att de inte kan
identifieras i resultatredovisningen. (Wenemark, M. 2017). Ejlertsson, G. (2014) skriver att
vid planering av en enkätundersökning rekommenderas att ett minimum av fyra
forskningsetiska krav beaktas:
o

Informationskravet

o

Samtyckeskravet

o

Konfidentialitetskravet

o

Nyttjandekravet

Deltagarna ska informeras om undersökningen, syftet och frivilligheten. Detta kan göras i
det s.k. följebrevet. Deltagarna har själva rätt att bestämma över sin medverkan. I en
enkätundersökning är ifyllandet av själva enkäten samtycket över att medverka och en
skild samtyckesblankett behöver inte ifyllas. Deltagare i en studie ska ges största möjliga
konfidentialitet. Enskilda individer ska inte kunna identifieras av utomstående.
Personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
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Uppgifter som insamlats om enskilda personer får endast användas för det avsedda
ändamålet.
I denna studie har informationskravet efterföljts på så vis att vårdpersonalen på de båda
avdelningarna där enkäten fanns blev informerade på ett avdelningsmöte om den
kommande undersökningen. Personalen hade chans att ställa frågor och enkäten
presenterades. Då enkäten fanns utsatt fanns där tillsammans med enkäten, ett följebrev,
på både svenska och finska (bilaga 5). Enkäten var tillgänglig på två språk, svenska och
finska (bilaga 1-2). Samtyckeskravet följdes eftersom det var frivilligt att delta i
undersökning. Enkäten fanns tillgänglig i pausrummen och valde man att fylla i den så är
denna handling likvärdig med ett samtycke. Alla svar har behandlats konfidentiellt och
man kan inte på basen av slutrapporten känna igen enskilda individer, ej heller särskilja
avdelningar vad gäller enkätstudien. All information som samlades in har använts i
studiens syfte och inget annat. En anhållan om forskningslov har gjorts till organisationen
i god tid före undersökningen och önskemålen från ledningen respekterades (bilaga 6). Av
gruppen som intervjuades genomfördes samtyckeskravet genom att respondenterna i
den gruppen skrev på en blankett om samtycke där informationen fanns tillhanda
skriftligen (bilaga 3).

6.2 Resultatdiskussion
Denna undersökning försöker belysa vårdpersonalens upplevelser av e-lärande. För att
bredda förståelsen av e-lärande, webbaserade utbildningar och fortbildning har
skribenten tagit del av tidigare forskning inom området såväl som nationella
rekommendationer från social- och hälsovårdsministeriet. Forskningsprocessen har
studerats från tryckt litteratur (Olsson & Sörensen, 2008, Hagevi & Viscovi 2016, Kvale &
Brinkmann 2014, Dalen 2008, Watt Boolsen 2007, Bell 2010, Ejlertsson 2014, Vikström
2005). I resultatdiskussionen speglas studiens resultat mot den tidigare forskningen inom
samma område. Tidigare forskningar visar att e-lärande för med sig flexibilitet inom
lärandet och kan distribueras till ett stort antal människor (O´Hara, C. et.al. 2018). Elärande kan erbjuda kostnadseffektiv fortbildning inom social- och hälsovården (Hanssen,
H. et.al. 2017). Idag är kontinuerlig professionell utveckling nödvändig för att upprätthålla
en god standard och för att bredda kunskaper och färdigheter (Riley, K. & Schmidt, D.
2016). Webbaserad fortbildning kan göras dygnet runt, vara tillgänglig för flera
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sjukskötare samtidigt, minskar restid och kostnader för resor, är standardiserad och kan
upprepas (Riley, K. & Schmidt, D. 2016). E-lärande kan till och med minska stress och öka
förmåga för empati och förståelse (Klimova, B. et.al. 2019). Vilka fördelar ser då
vårdpersonalen i denna studie med e-lärande? Informanterna uppskattar att få studera i
egen takt, alltså flexibiliteten som e-lärande möjliggör. Man uppskattar att få bestämma
tiden för utbildningen själv eller i samråd med förman, man har möjlighet att pausa, backa
tillbaka, repetera. Att ha möjlighet att kunna göra en utbildning när arbetssituationen
tillåter, man kan göra en bit åt gången, genomföra när extra tid finns. Vissa utbildningar
har ett brett innehåll och man kan välja enligt eget intresse vilka delar man vill lära sig.
Olika faktorer som kan kategoriseras till temat flexibilitet upprepas ofta av informanterna
från såväl enkätstudien som under intervjuerna. Informanterna belyser fördelar i fråga om
resor, man uppskattar att man inte behöver åka till annan ort, e-lärande möjliggör lärande
oberoende av plats och tid.
Webbaserade utbildningar anses vara kostnadseffektiva. Man sparar pengar på uteblivna
resor och boenden. Kunskap kan spridas till en stor mängd människor då fler har möjlighet
att delta i fortbildning än i traditionella fortbildningar som hålls på annan ort. I traditionell
fortbildning på vårdenheter åker vanligtvis ett par eller några anställda på
fortbildningstillfällen. Utmaningarna då är att få vidare kunskapen till de som inte deltagit
i tillfället. Detta kräver en del organiserande och ändå är det svårt att delge andra om
kunskap man har erhållit en tid före. Webbaserad utbildning erbjuder en god spridning och
många fler kan ta del av given kunskap. Alla dessa fördelar som kom fram i studien
harmoniserar väl med tidigare forskning. Samma slags nyckelord och teman verkar vara
genomgående då man ser på kvalitativ forskning om e-lärande.
Med alla inlärningsmetoder finns det utmaningar och tidigare forskning har visat att
faktorer som datavana, utrustning, stöd och tid är viktiga för en lyckad implementering av
webbaserad utbildning (Korhonen & Lammintakanen, 2005) (Hanssen, H et.al. 2017)
(Klimova, B. et.al. 2019). Informanterna i denna studie ombads redogöra för vilka
nackdelar man ser med webbaserad fortbildning. Faktorer som kom fram var arbetstid,
datavana, eget ansvar/motivation, ensamhet, språk, innehåll och arbetsro. Informanterna
beskriver att det kan vara svårt att koncentrera sig då man inte har datavana, att det kan
upplevas som tröttsamt och tungt att studera framför en skärm. Bland intervjuerna kom
det fram att trots att särskild tid bör vara avsatt för e-lärande så får arbetsdagen för detta
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inte bli för lång. Det upplevs som tröttande att studera framför en skärm för många
timmar på en dag. E-lärande kräver eget ansvar av den studerande samt en grad av
motivation. Man kan tappa fokus om man inte är motiverad eller om ämnet inte känns
intressant. Denna tankeställning är inte exklusiv för e-lärande utan kan tillämpas även i
traditionellt lärande. All lärande kräver motivation. En föreläsare eller talare i traditionella
pedagogiska former kan inspirera och fånga sin publik. En sådan lärare kan påverka den
studerandens motivation i ganska hög grad. Här har e-lärande en utmaning. Att skapa
sådana lärplattformer som känns inspirerande och kan bidra till ökad motivation.
Hängivenhet och engagemang från ledare och noggrann planering är nödvändiga faktorer
för att en lyckad utkomst (Hanssen, H et.al. 2017). E-lärande fungerar bäst på människor
som är disciplinerade (Klimova, B. et.al. 2019) och bekväm med teknologi och för
webbutbildningar behövs särskild tid avsatt (Riley, K. & Schmidt, D. 2016). Arbetstiden
diskuteras närmare längre fram.
Att det finns fördelar med e-lärande vet vi, även att det finns utmaningar. Dessa
konstateranden innehåller dock inga funderingar om huruvida de jämförs med
traditionella fortbildningsmetoder. Många undersökningar är gjorda för att belysa
upplevelser av e-lärande men inte som egentliga jämförelser mellan traditionell
fortbildning och e-lärande. En systematisk översikt (Vaona, A et.al. 2019) finns som visar
att det endast hittas liten eller ingen skillnad alls i ökad kunskap för vårdpersonal då man
jämför traditionell fortbildning och webbaserad fortbildning. Översikten visar att man inte
kan påvisa ökad kunskap, ökad professionalitet eller förbättrade färdigheter då man
jämför de båda inlärningsmetoderna (Vaona, A et.al. 2019). Vi vet nu att e-lärande har
många positiva aspekter och att metoden upplevs som flexibel, kostnadseffektiv,
tidsbesparande och tillgänglig. Men att man skulle lära sig mera genom e-lärande än
genom traditionella inlärningsmetoder kan inte bestyrkas genom dessa forskningar. Det
finns dessutom flera faktorer man bör ta hänsyn till under planeringen för att en
implementering ska bli lyckad, som tillräckligt stöd, tillräckligt med avsatt tid och disciplin.
Dock kan man svänga på slanten och konstatera att e-lärande är minst lika effektiv som
traditionella pedagogiska metoder.
I denna undersökning hade informanterna en relativt lång arbetserfarenhet. De som
deltog i enkätundersökningen hade i medeltal arbetat 18,26 år inom vårdbranschen
medan motsvarande antal arbetsår bland de intervjuade vara 17 år. Detta betyder att de
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troligen har varit med om ganska många fortbildningar under sin karriär. Undersökningen
visar att samtliga har någon gång deltagit i en fortbildning och att samtliga har även någon
gång deltagit i en traditionell fortbildning. Enkätundersökningen visar att 80% av
informanterna har tidigare deltagit i webbaserad fortbildning. Av dessa 80% (36
informanter), bedömde närmare hälften (49%) att den webbaserade utbildningen var
lärorik med en 4 på en graderingsskala 1-5. Man kan från denna fråga dra en blygsam
slutsats att åtminstone 60% (49% svarade med 4 och 11% med 5) av informanterna lärde
sig något nytt. För att en utbildning ska vara lyckad så behöver den upplevas som att den
tillför något till arbetslivet för den studerande. Här svarade 66% (57% + 9%) med en 4 eller
5 på graderingsskalan vilket får oss att tro att man nog upplever att webbaserade
utbildningar (som informanterna har erfarenhet av) är värdefulla för deras arbete. Den
tidigare forskningen visar att en viktig faktor för en lyckad utkomst vid implementeringen
av e-lärande är stödet från ledare (Hanssen, H et.al. 2017) och att tillfällen organiseras väl.
54% av informanterna ansåg att tillfället var välorganiserat med en gradering på 4 av
skalan 1-5. Här blev det vägda medelvärdet 3,51 (1-5) så här har vi inom vården en del att
arbeta på. Om vi vill exemplifiera vad informanterna upplever som hänför sig till
organisering så kan vi titta på fråga 6 i enkäten: vilka nackdelar ser du med webbaserad
fortbildning? Där belystes faktorer som arbetstid, datavana, eget ansvar/motivation,
ensamhet, språk, innehåll och arbetsro. Då vi vill diskutera organiseringen så kan vi titta
på faktorerna arbetstid och arbetsro men också ensamhet. Informanterna upplevde att
man genom e-lärande inte har någon att fråga, ingen att diskutera med. Man saknar ett
socialt umgänge och en diskussionspartner.

När man planerar webbaserat e-lärande till vårdpersonal så gör man klokt i att organisera
grupper, mindre eller större, så att de studerande kan pausa utbildningen och diskutera
ämnen därifrån. Detta går förstås inte under en tentamen men under en inläsningsperiod
eller studietid är grupper att föredra. Informanterna beskriver utebliven arbetsro, både på
grund av ljud runtom och på grund av arbetets stressiga natur. I organiseringen bör man
ta hänsyn till att boka annat utrymme än den egna avdelningen då en webbaserad
utbildning ska göras. Rummet kan finnas i samma fastighet men bör inte vara på den egna
avdelningen. För utbildningstillfället bör det reserveras tillräckligt med tid så att alla hinner
gå igenom materialet som är fastställt. Informanterna poängterar även att tiden kan vara
ojämnt fördelad så att alla inte får samma tidsmöjligheter. Man bör sträva till så jämlik

48
behandling som möjligt. Just arbetstiden och arbetsron bedömdes av informanterna på
en graderingsskala 1-5. Arbetstiden fick ett vägt medeltal på 2,86 och arbetsron 3,11. De
flesta svarade med en 3:a på graderingsskalan, där 1 representerar instämmer inte alls och
5 representerar instämmer helt, på både frågan tillräckligt med arbetstid och arbetsro.
Dessa svar sammanstämmer med svaren på frågan om nackdelar med e-lärande (figur 11).

Riley, K & Schmidt, D. (2016) beskriver att kontinuerlig professionell utveckling är
nödvändig för att upprätthålla en professionell standard och för att förbättra och bredda
kunskaper, färdigheter, expertis och kompetens. Social- och hälsovårdsministeriet skriver
att den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården är förpliktad att
upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet. De ökade kraven från patienternas sida och
förändringarna i arbetslivet och omvärlden inverkar på behovet av att utveckla
yrkeskompetensen (social- och hälsovårdsministeriet, 2003). Eriksson, N et.al. (2013)
skriver att den intellektuella människans strävan efter kunskap är en stark och viktig
drivkraft. Inom hälso- och sjukvården är kombinationen av lojaliteten mot patienter och
strävan efter utveckling en dynamisk kraftkälla för kunskapsbaserad tillväxt. God vård är
kunskapsbaserad, säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad och tillgänglig. Människor
inom vårdyrket har en förpliktelse att ta till sig ny kunskap och utveckla sitt kunnande.
Arbetsgivaren har skyldighet att organisera fortbildning så att utvecklingen befrämjas.
Vården förändras ständigt och vårdpersonal bör kunna ta del av dessa förändringar.
Utvecklingen är ständig och nödvändig för att social- och hälsovården ska kunna ge god,
säker, effektiv och jämlik vård som är kunskapsbaserad och patientfokuserad. Närvårdare
och sjukskötare och deras kunskapsmässiga utveckling är en viktig del av detta
sammanhang. Denna undersökning frågar efter upplevelser av e-lärande. I enkäten frågas
det efter om informanterna upplever att man kan repetera kunskap och även utveckla sitt
kunnande genom e-lärande. De allra flesta informanter upplever att man både kan
repetera kunskap genom e-lärande och att man kan utveckla sitt kunnande genom elärande. 91% svarade att de blir informerade eller erbjudna fortbildning, detta är ett bra
betyg åt arbetsgivaren då det gäller fortbildning. Fortbildning bör få sin början från
organisationen. Enligt social- och hälsovårdsministeriet så ska utbildningen planeras,
ordnas och följas upp i nära samband med den strategiska ledningen och
kvalitetsledningen, med hänsyn till verksamhetsenhetens primära uppgift och utveckling
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av verksamheten samt de yrkesfärdigheter som arbetet kräver. Vidare så svarade 78% att
de gärna skulle delta i mera fortbildning. Med enkätfrågan: vad hindrar dig från att delta i
mera fortbildning, försöker studien ta reda på vad som påverkar personalens möjligheter
i att delta i mera fortbildning? Interna bortfallet på denna fråga var hela 15 personer.
Endast 30 personer valde att svara på denna fråga. Det kan bero på att man har svårt att
genom öppna svar besvara frågan. Man har kanske inte tänkt på ett sådant sätt tidigare.
Detta är bara spekulationer och vi vet inte vad som gjorde att bortfallet blev så stort på
denna fråga. Svaren kunde indelas i 6 kategorier: inget, tidsbrist, avstånd, brist på
motivation/ork, arbetsmängden och organisering. Största svarstyngden låg på
kategorierna inget och tidsbrist. Man upplever att arbetsuppgifter blir försenade om man
är borta från avdelningsarbetet på grund av utbildning. Här spelar organiseringen stor roll.
Några upplever att de inte har motivation eller ork till mera fortbildning. Att frångå
arbetets rutiner kan tära på krafterna och spänningar som kommer med ett nytt projekt
eller en inlärningsperiod. Organisationerna gör klokt i att informera om vikten av
fortbildning och samtidigt höja motivationen hos vårdpersonal för att befrämja
utveckling. Några beskriver att man ogärna åker bort för att fortbilda sig, då är
webbaserade hjälpmedel ett ypperligt alternativ. Resultatet från intervjuerna i studien
stöder resultaten från enkäten. Liknande faktorer om fördelar såväl som nackdelar lyfts
fram. Frågan om arbetstid kommer fram i båda metoderna. Många önskar sig mera
arbetstid i anslutning till e-lärande men inte all tid på samma dag. Diskussioner befrämjas
då man gör webutbildningar i grupper och ensamhet motverkas. En välorganiserad
webutbildning bidrar till en positiv känsla och upplevelsen blir värdefull för
vårdpersonalen.

6.3 Slutledning
Att vara en sjukskötare idag är ett ansvarsfullt och viktigt arbete. För att utföra arbetet
gott och rätt krävs det en kontinuerlig utveckling av kunskap. Eftersom vårdpersonalen är
en stor yrkesgrupp är det kostsamt och tidskrävande att kontinuerligt fortbilda
vårdpersonal. Utöver kunskap krävs goda sociala färdigheter, anpassningsförmåga till
förändringar, samarbetsförmåga och en förmåga att se hela människan. Sjukskötaryrket
sammankopplas med professionalitet och kan beskrivas som att agera för klientens bästa,
inneha en hög standard av kompetens och kunnande, visa på höga etiska värden som

50
inkluderar integritet, ansvarstagande, plikt och hedrande. Humanistiska värden såsom
omtanke, empati, vördnad och medlidande, socialt ansvar, respekt för människors olika
kulturer och religioner. (Yoder, L. 2017). Resurshantering inom hälso- och sjukvård är ett
stående faktum och därför finns det inte möjlighet för alla, i en så stor yrkesgrupp som
sjukskötaryrket, att ständigt delta i fortbildning. En del av lösningen på detta kan finnas i
e-lärande. Genom e-lärande kan många på ett kostnadseffektivt sätt delta i fortbildning.
Men av den studeranden krävs motivation och självdisciplin för att lärandet ska vara
befrämjande.
Organisationerna bör möjliggöra lärandet och ska göra upp fortbildningsplaner, erbjuda
relevant fortbildning och kontrollera följsamheten så som social- och hälsoministeriet har
utfärdat. Vårdpersonalen har även dem en skyldighet. Den yrkesutbildade personalen
inom hälso- och sjukvården är förpliktad att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet.
Många som arbetar inom sjukvården har nog en stark vilja att upprätthålla sitt kunnande.
Att uppleva sitt arbete som tryggt och motiverande handlar mycket om att hela tiden följa
med, lära sig nytt och vara anpassningsbar till förändringar. Syftet med denna studie var
att ta reda på vårdpersonalens upplevelser av e-lärande samt kunna bidra till något i
planeringen av webbaserade fortbildningar. E-lärande har många fördelar men även
utmaningar som bör tas i beaktande under planeringen. All fortbildning kan inte vara
webbaserat, att få ta del av experters föreläsningar och workshops som ordnas överallt
inom organisationerna är mycket viktigt. Att få åka bort med en kollega, nätverka och se
sig omkring är viktigt. Men traditionell undervisning kan mycket väl blandas med elärande och det är just kombinationen och möjligheterna som det ger som är guldkornen
i denna diskussion. Tiden kommer upp som en ständig faktor då man ser på utmaningar
med all fortbildning. Arbetsbördan har ökat inom vården och många upplever en stress.
För att möjliggöra kunskapsutveckling bör vårdpersonal få tillräckligt med avsatt tid för
fortbildning. Kanske kan mera fortbildning, traditionell eller webbaserad, leda till ökad
motivation och minskad stressupplevelse bland vårdpersonal. Det vore intressant att läsa
mera forskning om just detta. Finns det positiva aspekter med fortbildning som härför sig
till motivation och minskad stress? Hoppas på mera forskning om detta ämne. Som
slutmening i denna undersökning har skribenten gjort upp en checklista med faktorer som
man kan tänka på då man implementerar e-lärande för vårdpersonal. Listan är baserad på
insikterna från denna studie och tidigare forskning i ämnet.
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När man har insett ett behov av fortbildning inom ett särskilt område eller införskaffat
licenser för en läroplattform så bör projektet startas med att en gruppansvarig utses som
kan sätta sig in i hur man tillgodoser behoven som finns och/eller lär sig lärplattformen och
lär sig dess möjligheter. En studiegrupp utses på några personer som ska delta i
webutbildningen. Antalet beror på resurser, utrymme, utrustning osv. Gruppansvarig
planerar tillsammans med förman och arbetslistansvarig om hur mycket tid som är rimlig
att användas per deltagare. Tiden planeras in på arbetslistan. Särskilt utrymme bokas och
här ska man tänka på att utrymmet helst inte ska vara på den egna avdelningen, utrymmet
ska vara lugnt och innehålla den utrusning som behövs för ändamålet. Denna utrustning
är vanligen datorer, så många som deltagarna är, eventuellt hörlurar för deltagarna,
videoprojektor om det behövs. För fortbildningen bör det vara uttänkt, vad deltagarna ska
lära sig. Vissa utbildningar är formade så att man gör hela, vissa kan man välja delar av.
Vad och hur mycket som är tänkt att deltagarna ska genomgå ska vara nedskrivet och
delges deltagarna. På detta sätt har deltagarna möjlighet att kunna fortsätta
webutbildningen under annan arbetsdag om det finns möjlighet. Efter webbutbildning är
det bra om feedback samlas in eller att man håller en diskussion, öppen dialog och vad
som var bra, vad kan göras bättre osv. Då har man möjlighet att korrigera fel, göra saker
annorlunda om situationen så kräver till nästa studiegrupp. Målsättningen med en
välorganiserad webutbildning är att personalen känner sig delaktig, värdefull och
kvalitativt lärande möjliggörs. Checklistan är representerad som en figur på sidan 52 (figur
14).

52

Gruppansvarig

Studiegrupper

Avsatt tid

Utrymme och
Utrustning
Schema

Feedback
Figur 14. Schematisk lista över faktorer som bidrar till en bättre implementering av
webbaserad fortbildning bland vårdpersonal.
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Bilaga 1
Enkät svenska
Sida1(1)

Enkät

1.

Arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvården

_______________år

2.

Har du deltagit i någon form av fortbildning (intern eller extern, webbaserad tex LOVE, Skhole
o.dyl eller traditionell) under din anställning?
Ja_____ Nej_____

3.

Har du deltagit i traditionell fortbildning, dvs andra än webbaserade fortbildningar? Ja_____ Nej_____

4. Har du deltagit i webbaserad fortbildning? Ja_____ Nej_____
(Om du svarade Ja på fråga 4, fyll i 4a, 4b och 4c. Om du svarade Nej, fortsätt till fråga 5.)

4a.

1

Jag upplevde den som värdefull för mitt arbete?

1

2

3

4

5

Den var välorganiserad från arbetsgivaren?

1

2

3

4

5

Jag fick tillräckligt med arbetstid för att
genomgå webkursen?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Jag fick arbetsro då jag gjorde den?

5.

Instämmer inte alls  Instämmer helt
2
3
4
5

Bedöm följande påståenden.
Jag upplevde den som lärorik (webbaserad)?

4b. Kan man repetera kunskap genom e-lärande?

Ja_____Nej_____

4c. Kan man utveckla sitt kunnande genom e-lärande?

Ja_____Nej_____

Vilka fördelar ser du med webbaserad fortbildning?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Vilka nackdelar ser du med webbaserad fortbildning?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Blir du informerad om fortbildning, erbjuden fortbildning?
Ja_____Nej_____

7.
8. Skulle du vilja delta i mera fortbildning?
9. Vad hindrar dig från att delta i mera fortbildning?

Ja_____Nej_____

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Bilaga 2
Enkät finska
Sida1(1)

Kysely

1.

Työkokemus terveydenhuoltoalalta

2.

Oletko osallistunut johonkin täydennyskoulutukseen (sisäiseen tai ulkopuoliseen, sähköiseen esim LOVE,
Skhole tai vastaavaan tai perinteiseen koulutukseen) nykyisen työnantajan palveluksessa?
Kyllä_____ Ei_____

3.

Oletko osallistunut perinteiseen koulutukseen, (ei verkkopohjaiseen)?

_______________vuotta.

4. Oletko osallistunut verkkopohjaiseen täydennyskoulutukseen?

Kyllä_____ Ei_____
Kyllä_____ Ei_____

(Jos vastasit kyllä kysymykseen 4, täytä 4a, 4b ja 4c. Jos vastasit Ei, jatka kysymykseen 5.)

Täysin eri mieltä → täysin samaa mieltä
2
3
4
5

4a.
Arvioi seuraavat kysymykset.
Koin koulutuksen opettavaisena (verkkopohjainen)?

1

Koin koulutuksen hyödylliseksi työtäni ajatellen?

1

2

3

4

5

Koulutus oli hyvin järjestetty työnantajan toimesta?

1

2

3

4

5

Sain riittävästi työaikaa suorittaakseni verkkokurssin

1

2

3

4

5

Sain työrauhan kurssin toteuttamiseen?

1

2

3

4

5

4b. Voiko osaamista kerrata e-oppimisen avulla?
4c. Voiko osaamista kehittää e-oppimisen avulla

Kyllä_____ Ei_____
Kyllä_____ Ei_____

5.

Mitä hyötyjä näet verkkopohjaisessa täydennyskoulutuksessa ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Mitä haasteita näet verkkopohjaisessa täydennyskoulutuksessa ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7. Tiedotetaanko täydennyskoulutuksista, tarjolla olevista koulutuksista
8. Haluaistitko osallistua useammin täydennyskoulutuksiin?
9.

Kyllä_____Ei_____
Kyllä_____ Ei_____

Mikä estää sinua osallistumasta täydennyskoulutuksiin useammin ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Bilaga 3
Samtyckesblankett
Sida 1(1)

Blankett för samtycke; intervjuer
Examensarbete för Högre YH, ledarskap och utveckling, Vasa 2019.
Studerande Ann-Christin Finnilä
Deltagare i Skhole-projektet på Jouren i Jakobstad under 2019 tillfrågas om
deltagande i intervjuer angående upplevelserna från webutbildningen. Antalet
intervjuer är 5 och deltagandet är frivilligt och uppgifterna behandlas konfidentiellt.
Tidpunkten för intervjuerna överenskommes om på förhand och intervjuerna bandas
som ljudfiler för att kunna transkriberas. Tiden per deltagare beräknas ca 1h. Namn
eller identitet framkommer inte i det sammanställda materialet.
Härmed samtycker jag: (deltagare)

Namn_________________________________________
Datum_________________________________________
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Bilaga 4
Intervjufrågor
Sida 1 (1)

Intervju med deltagare i Skhole projektet på Jouren 2019
Info: varför deltagare är med, att intervjun bandas, att man närsomhelst kan neka till att
materialet används. Infon i det sammanställda materialet är anonymt.

Intervjufrågor
1. Arbetserfarenhet inom vården, hur många år?
2. Har ni tidigare erfarenheter av webutbildningar?
3. Beskriv upplevelsen av webutbildningen.
4. Upplevde du den som lärorik? Varför/hur?
5. Vad finns det för fördelar med webbaserade utbildningar?
6. Vad finns det för nackdelar/utmaningar?
7. Kan man utveckla sitt kunnande genom e-lärande?
8. Hur var tillfällena organiserade?
9. Fick du tillräckligt med arbetstid?
10. Fick du arbetsro?
11. Vad skulle man kunna göra annorlunda?
12. Övriga tankar.
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Följebrev
Sida 1 (2)

Bästa mottagare,
Mitt namn är Ann-Christin Finnilä och jag jobbar som sjukskötare på Jouren i Jakobstad.
Just nu genomför jag studier på Högre Yrkeshögskolenivå (Novia), ledarskap och
utveckling inom Social- och hälsovården. Jag har ett intresse för webbaserad fortbildning;
e-lärande för vårdpersonal och ledarskap och detta är även ämnet som mitt
examensarbete handlar om. Jag planerar göra en studie om fördelar och utmaningar med
webbaserad fortbildning.
Vad betyder då webbaserad fortbildning? Jo, sådant lärande som sker med hjälp av
elektroniska verktyg, lärande med hjälp av utbildningsprogram via nätet på dator bland
annat. På jouren har vi aktivt använt oss av utbildningsprogrammet Skhole (2019) för
vårdpersonal som är webbaserat. Utvärdering av Skhole projektet ingår också i studien.
Mitt intresseområde finns i webbaserade fortbildningar och hur man som ledare bäst
organiserar dessa. Syftet är att få en bättre förståelse för om webbaserad fortbildning kan
vara givande för vårdpersonal men även värdefull ur ett ledarperspektiv. Fördelar,
nackdelar? Hur aktiva är vårdpersonalen att delta i fortbildningar över lag? Vilka är
hindren? Har Skhole projektet upplevts som värdefullt? Är webbaserad fortbildning värt
att satsa på?
För att försöka besvara dessa frågor använder jag mig av en enkät i pappersform som delas
ut till personalen på avdelning 6 och avdelning 7 på Malmska i Jakobstad. Enkäten
besvaras i september och oktober 2019. Under denna tid kommer jag fysiskt att informera
om studien och enkäten på respektive arbetsplatsmöte. Deltagandet är frivilligt och helt
konfidentiellt. Under samma tid genomförs 5 st intervjuer med Jourens personal
angående Skhole projektet. Studien är både kvalitativ och kvantitativ. Materialet samlas
in, analyseras och sammanställs fram till vår-vintern 2020. Studien planeras vara klar före
mars 2020 och är från och med Maj 2020 tillgängligt att hämta och läsa från Jouren.
Med förhoppning om ett gott samarbete,
Ann-Christin Finnilä, högre YH- studerande
Yrkeshögskolan Novia, Vasa Tel: 040#######
anfinn@jakobstad.fi eller ann-christin.finnila@edu.novia.fi
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Hyvä vastaanottaja,
Nimeni on Ann-Christin Finnilä ja työskentelen sairaanhoitajana Pietarsaaren sairaalan
päivystyksessä. Suoritan paraikaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja (Novia), sosiaali- ja
terveysalan johtaminen ja kehittäminen. Mielenkiinnon kohteenani on verkkopohjainen koulutus;
sähköinen oppiminen hoitohenkilökunnalle ja esimiehille joka on myös tutkintotyöni aiheena.
Suunnittelen tekeväni tutkimuksen verkkopohjaisen oppimisen eduista ja haasteista.
Mitä verkkopohjaisella oppimisella sitten tarkoitetaan? Sellainen oppiminen joka tapahtuu
sähköisillä alustoilla tai oppiminen erilaisten koulutusportaalien avulla verkossa jne. ovat
esimerkkejä verkkopohjaisesta oppimisesta. Päivystysvastaanotolla hoitohenkilökunta on
aktiivisesti käyttänyt koulutusohjelmaa Skhole (2019). Skhole projektin arviointi on myös osa tätä
tutkimusta.
Kiinnostukseni kohde löytyy verkkopohjaisesta koulutuksesta ja siitä kuinka johtajana näitä
parhaiten hyödynnetään. Tarkoituksena on saada parempi ymmärrys siitä voiko verkkopohjainen
koulutus olla antoisa hoitohenkilökunnalle mutta myös arvokas esimiesnäkökulmasta. Hyödyt ja
haitat? Kuinka aktiivista hoitohenkilökunta on ylipäätään osallistumaan koulutuksiin? Mitkä ovat
haasteet? Onko Skhole projekti koettu hyödylliseksi? Onko verkkopohjaiseen koulutukseen
vaikuttavaa panostaa?
Saadakseni vastauksia näihin kysymyksiin käytän apuna kyselylomaketta joka jaetaan
Pietarsaaren Malmin sairaalan osaston 6 ja 7 henkilökunnalle. Kyselyn vastausajankohta on
Syyskuu ja Lokakuu 2019. Tänä aikana tulen myös henkilökohtaisesti kertomaan tutkimuksesta ja
kyselylomakkeesta työpaikkakokouksiin. Osallistuminen on vapaaehtoista ja täysin
luottamuksellista. Samaan aikaan toteutan 5 haastattelua päivystyksen henkilökunnan kanssa
Skhole projektiin liittyen. Tutkimus on sekä laadullinen että määrällinen. Materiaali kerätään,
analysoidaan ja kootaan kevät talveen 2020 mennessä. Tavoitteena on saada tutkimus valmiiksi
ennen Maaliskuuta 2020 ja on huhtikuun alusta saatavilla luettavaksi Pietarsaaren päivystyksestä.
Yhteistyöterveisin,
Ann-Christin Finnilä, ylempi AMK- opiskelija
Ammattikorkeakoulu Novia, Vasa Tel: 040########
anfinn@jakobstad.fi tai ann-christin.finnila@edu.novia.fi

63
Bilaga 6
Forskningstillstånd

----------------------------------------------------

