Vedlegg IV til ”Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin”:
Generelt om kurs

I dette vedlegget gis innspill i forhold til kursvirksomheten, spesielt rettet mot arrangørene av kursene og basert på generelle føringer fra Legeforeningen.

Læringsmål
I tillegg til de generelle læringsmålene gitt i målbeskrivelsen, bør det av kurskomiteene for hvert enkelt kurs utarbeides spesielle mål. Det er vanlig å beskrive læringsutbyttet i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læringsmålene må være så konkrete og presist formulert at de kan brukes ved evaluering av kurset; for å se om kursdeltakerne har oppnådd forventet resultat. Læringsmålene skal derfor være klart synlige gjennom hele kurset.

Kurskomiteene bør unngå at målene blir formulert som rene tema- eller innholdslister, slike er gjerne mer rettet mot kurslederne enn kursdeltakerne. De forteller mindre om hva kursdeltakerne forventes å ha lært ved slutten av kurset. Det kan ofte være en hjelp i definering av læringsmål å begynne med: "Etter endt kurs skal deltakerne "kunne redegjøre for, demonstrere, og i praksis kunne utføre...".

Målgruppe
Ethvert kurs bør i den grad det er mulig ta hensyn til hvor kursdeltakerne står med hensyn til erfaringsbakgrunn, kunnskaper og motivasjon for å delta og gjennomføre kurset. Kursledelsen bør derfor forsøke å innhente målgruppens forventninger og læringsbehov i den grad det er mulig. Dette kan gjøres ved at deltakerne på forhånd sender inn til kurskomiteen sine forventninger om hva som skal tas opp på kurset og hvilket nivå og omfang innhold skal ligge på. Selvsagt vil det bare i enkelte tilfeller være mulig å imøtekomme alle deltakernes ønsker, men slike innspill kan gi kurskomiteen viktige kunnskaper om deltakernes forutsetninger og forventninger som er svært viktig for å "nå målgruppen". Dette gjelder både kunnskaper, ferdigheter og til dels holdninger.

Ved å gi kursdeltakerne mulighet til å beskrive sine behov for læring, kan man også oppnå at de føler et "eierforhold" i opplegget og dermed en større forpliktelse til å gjennomføre kurset med maksimal innsats. 

Valg av metode
I de senere årene har det vært mye diskusjon rundt hvilke læringsmetoder som er mest effektive. Fra mange hold har det blitt hevdet at forelesningen/foredraget passiviserer deltakerne og er lite egnet dersom en ønsker at utdanning skal føre til endring i legenes praksis. Vi tror det er lite fruktbart å sette ulike læringsmetoder opp mot hverandre. Valg av læringsmetode kan ikke ses isolert fra hva en ønsker å oppnå med utdanningen (læringsmål), hvilken målgruppe en henvender seg til og hvilket innhold utdanningen har. Det er først når dette er bestemt, en kan vurdere metode.

Variasjon i læringsmetoder er med på å øke motivasjonen for læring. Mer tradisjonelle metoder som for eksempel forelesning bør derfor kombineres med metoder der deltakerne selv aktivt må ta del i læringsprosessen. Legene må få anledning til å bearbeide problemstillinger, prøve ut faglige resonnementer og argumentere for egne standpunkter. Metoder der deltakerne selv får ansvar for egen læring, gir som regel bedre læringsutbytte enn metoder der deltakerne er passive tilhørere. 

En fin måte å skape interesse for kurset på kan være å gi deltakerne noen forberedende oppgaver. Slike oppgaver bør helst være så aktuelle som mulig, og ikke at deltakerne blir bedt om å lese et utvalg artikler. Erfaringer viser at de færreste gjør det. Oppgavene bør knyttes til den enkeltes arbeidssituasjon (f.eks. enkle registreringer), slik at de kan gjøre bruk av egne erfaringer på kurset.

Selv om hoveddelen av et kurs er forelesningsbasert, behøver det ikke bety at en ikke kan engasjere deltakerne. Undervisere kan gjøre mye for å løse opp den tradisjonelle forelesningen. Spørsmål fra foreleser til deltakerne bidrar til aktivitet og repetisjon. Det er også viktig at det gis tid for refleksjon og utveksling av erfaringer under eller i nær tilknytning til forelesningen. Bruk av kasuistikker, og hvis mulig reelle pasienter, bidrar til å høyne læringsresultatet. Et konkret utgangspunkt som deltakerne kan kjenne seg igjen i, gir bedre læring enn abstrakte betraktninger som er vanskelige å knytte til tidligere læring.

Det er flere grunner til at ulike smågruppebaserte metoder tas i bruk i økende grad i medisinsk undervisning. I smågrupper kan alle deltakerne være aktive, de må selv ta ansvar for eget læringsutbytte og de blir bedre i stand til å avgjøre hvilke læringsbehov de har. En av de største utfordringene i legers videre- og etterutdanning er å gi legene redskaper til selv å kunne identifisere hva de har behov for å lære. Deltakelse i smågrupper gjør at man stadig må eksponere utilstrekkelig viten og forplikte seg på oppdatering. Studier har vist at denne type læring, på sikt, gjør legene mer bevisste på hva de vil lære og hvorfor de vil lære.

Problembasert læring (PBL) har i dag fått stor anvendelse i den medisinske grunnutdanningen og er i ferd med å bli en del av legers videre- og etterutdanning. Karakteristisk for problembasert læring er at gruppene består av fem til syv deltakere i tillegg til en veileder. Veilederens rolle er å legge til rette for en fruktbar læringsprosess mer enn å dosere kunnskap. PBL har grovt sett to hovedhensikter. Den ene er at deltakerne får grundig kjennskap til og kunnskap om et spesifikt læringsmål. Den andre hensikten er å gi deltakerne ferdigheter i problemløsning og læring styrt ut fra egne behov (”selfdirected learning”).

Rollespillets styrke er at det utfordrer deltakernes verdier og holdninger. Rollespill krever god forberedelse og grundig etterarbeid. De som skal spille, bør ha klare rolleinstruksjoner. Særlig gjelder dette situasjoner der de blir utfordret til å eksponere seg selv. Da kan det være viktig i etterkant å kunne si at en spilte en rolle, og at en selv ikke ville gjort det akkurat sånn i samme situasjon. Enda tryggere kan bli dersom en gir en gruppe på fire til fem oppdraget å utarbeide en rolleinstruksjon på grunnlag av en situasjonsbeskrivelse, og at de velger en til å spille den. Når det gjelder etterarbeid, er det viktig at de som spilte for komme til orde først for å gi uttrykk for hva de mente gikk bra og hva som kan gjøres bedre. Kommentarene fra de andre må være balansert med plass for både positive og kritiske synspunkter.

Ved kurs i legers videre- og etterutdanning er kursdeltakerne tradisjonelt fysisk samlet på ett sted. En slik form har mange åpenbare fordeler, imidlertid bør det vurderes om de kommunikasjonsmulighetene som den teknologiske utvikling gir også kan benyttes ved slike kurs, f.eks. som del av kurs.
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