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SSU sak 30-2022  
Kursportal for ivaretakelse av spesialisthelsetjenester i kommunene 

 
 
 

Innstilling til konsensus:   
 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ønsker ny og bedre løsning for kompetansedeling 
mellom kommune og Nordlandssykehuset HF velkommen.  

 
2. SSU er positive til å utvikle en plattform hvor helsefellesskapet kan dele kompetanse og 

informasjon og ber samhandlingssekretariatet legge frem sak etter at denne plattformen er 
i tatt i bruk. Løsningen med Infocaption som presentert i denne saken er aktuell plattform. 

Bakgrunn: 
Når helsepersonell i kommunene utfører spesialisthelsetjenester på vegne av Nordlandssykehuset er 
det nødvendig med opplæring. Det er også nødvendig å dokumentere at slik opplæring er gitt. I tråd 
med Nasjonal helse- og sykehusplan forventes det at flere spesialisthelsetjenesteoppgaver i fremtiden 
skal gis utenfor sykehus. Det er derfor behov for at kommunene og Nordlandssykehuset sammen 
sikrer at kommunalt helsepersonell som utfører spesialisthelsetjenesteoppgaver har fått kvalifisert 
opplæring og at opplæringen kan dokumenteres.  
 
Kommunene og Nordlandssykehuset HF har avtale om at blodtransfusjon kan gis i kommunene. I 
avtalen følger krav om at helsepersonell som skal utføre denne oppgaven har gjennomført nødvendig 
opplæring. Nordlandssykehuset har laget et e-læringskurs om blodtransfusjon som per i dag finnes i 
Helse Nords e-læringsplattform Campus. Plattformen som benyttes i dag mangler funksjon for å 
dokumentere at opplæring er gitt, og kommunene kan ikke selv hente ut oversikt over hvilke ansatte 
som har gjennomført opplæringen. Dokumentasjon om at opplæring er gitt, er et viktig premiss for 
kvalitetssikring og pasientsikkerhet.  
 
InfoCaption er en digital plattform for å lage, samle og dele instruksjoner, rutiner, kurs og prosesser. 
Plattformen er allerede i bruk i Nordlandssykehuset og driftes av Helse Nord IKT. Brukerstøtte, 
muligheter for opplæring og tilbud om støtte for utvikling av innhold er etablert. I InfoCaption kan 
kommunene selv hente ut dokumentasjon om hvilke ansatte som har gjennomført opplæring  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene ønsker digital plattform for kompetansedeling velkommen. Kommunene ser at dette er 
en kvalitetsforbedring ut fra den måten man har delt e-læring tidligere og at det gjør det enkelt for 
ledere i kommunen å administrere og melde inn ansatte for å ta kurs.  
 
Kommunene er positiv til å lenke til en slik plattform for kompetansedeling på sine nettsider slik at 
disse er lett tilgjengelig for kommunens ledere og ansatte. 
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Kommunene ser også at man innenfor helsefellesskapet er det behov for plattformer for informasjon 
og kompetansedeling. Samhandlingssekretariatet har diskutert og ser behov for løsninger i fellesskap.  

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset vurderer at Infocaption er løsningen som tilfredsstiller kravene til ressursbruk, 
kvalitet, enkelhet og fleksibilitet. Siden plattformen allerede er godt kjent og i drift i sykehuset kan vi 
raskt starte utviklingen av nødvendig opplæringsmateriell. 
 
Infocaption som kursportal for å ivareta spesialisthelsetjenester i kommunene ble drøftet i foretakets 
ledergruppe 06.09.22 sak 3. Det var enighet i ledergruppen om at Nordlandssykehuset tar kostnaden 
med økt lisens for at kommunene skal kunne benytte Infocaption til dette formålet og til bruk for 
helsefellesskapet framover. Nordlandssykehuset stiller derfor en gratis kursportal til rådighet for 
kommunene. Portalen ivaretar alle krav et slikt system må levere når kommunalt helsepersonell skal 
gjennomføre opplæring i utføring av oppgaver på vegne av spesialisthelsetjenesten.  

Innledning 
Nordlandssykehuset har erfaring med bruk av InfoCaption i forbindelse med etablering av 
Arenaportalen og ARILD, den heldigitale innføringen av DIPS Arena i Nordlandssykehuset. Vi har laget 
liknende portaler for kvalitetssystemet Docmap, arkivsystemet Elements og Nordlandssykehusets 
kompetanseportal for å nevne noen. På fagsiden laget portaler for blant annet anestesi under 
pandemien, begynt på en portal for leger i spesialisering (LIS) og fagsykepleiere på intensivavdelingen 
ønsker en portal for sin enhet. 
 

 
 
 
Figur 1, sånn kan løsningen se ut. 
 
En åpning for ubegrenset antall ansatte og studenter i våre partnerkommuner og samarbeidende 
utdanningsinstitusjoner betyr en økning i lisenskostnaden i underkant av 40 000,- pr år. Dette 
muliggjør enkel deling av opplæringsmateriell og vi kan sette opp plattformen slik at vi minimerer 
behovet for administrasjon: 
 

• Selvregistrering aktiveres. Ansatte i kommuner må benytte sin navn@<...>.kommune.no. Etter 
registrering legges den ansatte automatisk i en egen gruppe for sin kommune 

https://hjelp2.nlsh.no/Anestesi-intern.search?
https://hjelp2.nlsh.no/Anestesi-intern.search?
mailto:navn@%3c...%3e.kommune.no
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• Basert på hvilken gruppe du er i tildeles automatisk relevant innhold i forhold til hvilke 

tjenester kommunen får fra NLSH 

• Kommunen kan selv hente ut progresjonsdata for sine ansatte (ikke startet, påbegynt og 
fullført) 

• Vi kan sette opp egne portalsider for de ulike tjenestene og/eller kommunene og 

utdanningsinstitusjonene 

• Portaler og innhold er tilgjengelig på mobile enheter vha QR-koder 

Ulike typer innhold som kan lages på plattformen 
Det finnes grovt sett to typer innhold på plattformen, det som lages på plattformen og det en lenker til. 
Verktøy for å lage innhold er innebygd i plattformen og krever ingen installasjon på PC. Her er noen 
eksempler på innholdstyper som kan lages: 
 

• Steg for steg instruksjonsvideoer (skjermopptak eller film) 

• Tekstguider som er bilde og tekstbasert. En kan også importere Word og PDF filer. 

• Kunnskapstester som bygges opp av fritekst, bilder og flersvars-spørsmål. 

• Oversikter eller håndbøker. En samling av ulike guidetyper. 

• Arbeidsflyt og prosesser med lenker til oppgaver som skal utføres (guider) 

• Evalueringer, mulighet til å gi tilbakemeldinger. Fritekst og/eller likertskala 

• Push training, utsending av guider pr epost (eBrevkurs, en form for mikrolæring) 

• URL-guider er lenker til andre ressurser på intra- eller internett. 

InfoCaption i Nordlandssykehuset 
Alle ansatte kan lære seg og lage guider vi har både et nettbasert innføringskurs og en-til-en 
opplæring. Grunnopplæringen tar opptil 3 timer. Seksjon for e-helse kan også utvikle innhold 
for/sammen med fagpersoner. I Nordlandssykehuset har vi pr mai 2022 rundt 15 aktive produsenter, 
men over 50 ansatte har rettigheter til å lage innhold. Den største og mest aktive gruppen er ansatte i 
enhet for klinisk-ikt, SKSD. Seksjon for e-helse har ansvar for all opplæring og brukerstøtte for ansatte 
og utviklere. Det gjennomføres en årlig en Produsentdag og månedlige guideverksted hvor vi sitter 
sammen og jobber med vårt innhold. 

Personvern og informasjonssikkerhet 
Formålet med opplæringsportalen er for Nordlandssykehuset å tilby støtte og opplæring til 
kommunene i tråd med de tjenester de mottar fra oss. Det er kommunen selv som avgjør om ansatte 
skal registrere seg i opplæringsportalen.  Kommunen kan selv ta ut progresjonsrapporter for egne 
ansatte. Kommunen kan når som helst be om at brukerdata knyttet til egne ansatte anonymiseres eller 
slettes.  
 
Kommuner som ønsker at ansatte skal benytte innlogging i portalen må ha databehandleravtale med 
Nordlandssykehuset. Opplæringsportalen benytter ikke tredjeparts løsninger for besøksstatistikk som 
for eksempel Google Analytics eller liknende. 
 



 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
SSU sak 30/2022 21. september 2022 Side 4 av 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 2 Opplæringsportalen kan enkelt legges inn i Microsoft Teams 
 
 


