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Helsenettsteder dårlig disponert 
for funksjonshemmede00

Nettsteder med viktig informasjon for funksjonshemmede er ikke godt 
nok tilrettelagt, viser en brukertest av fem sentrale nettsteder.

Best ut av testen kom Ila legesenter.
Multitest-prosjektet – tilgjengelig-

hetstest av fem nettsteder med tre ulike 
metoder ble gjennomført i regi av Sosial- 
og helsedirektoratet. Tilgjengeligheten til 
fem nettsteder; Doktor online, Ila lege-
senter, Oslo kommune, Skatteetaten og 
Trygdeetaten ble testet av seks personer 
som representerer ulike grupper av funk-
sjonshemmede.

Telefonnummeret til Legevakten på Oslo 
kommunes nettsider gikk det greit å finne 
for seende brukere, men for brukere som 
benytter leselist, var det nesten umulig 
å finne nummeret. Årsaken er at legevaktin-
formasjonen er et bilde og ikke vanlig tekst.

Oslo kommune får også kritikk for et 
forvirrende menysystem. Brukerne visste 
ikke hvilken seksjon de var inne på eller 
hvilke lenker som førte til en ny seksjon.

Hos Trygdeetaten skulle testpersonene 
finne telefonnummer og besøksadresse til 
etaten sentralt, hva egenandelen for en 
konsultasjon hos allmennlege er og rettig-
heter som gjelder for blå resept. De som 
søkte på Trygdeetatens nettsider rotet seg 
ofte bort på grunn av lite relevante treff og 
måten treffene presenteres på. Brukere som 
tok i bruk høyremenyen på nettstedet, 
greide fint å navigere seg frem til ønsket 
informasjon, men langt fra alle klarte 
å finne denne menyen.

Et nettleservindu som automatisk legger 
seg foran selve nettstedet på Doktor online, 

skapte store problemer for testpersonene. 
Flere stoppet helt opp og måtte hjelpes 
videre. Når testbrukerne skulle finne frem 
til informasjon om pollenallergi, ble de 
forvirret av strukturen på nettsidene. Doktor 
online bruker mye grafikk, og manglende 
merking av grafikken bidrar til forvirringen.

Ila legesenters nettsider har mye mindre 
informasjon på nettsidene enn de andre 
i testen, og det gjenspeiles i resultatene. En 
enkel menystruktur gjorde det lett å finne 
frem, og Ila legesenter fikk skryt av mange 
for å presentere den viktigste informasjonen 
tidlig på forsiden.

Målet for Multitest-prosjektet var å teste 
brukervennlighet med utgangspunkt 
i tilgjengelighet og funksjonshemmedes 
behov. Det var ikke meningen å henge ut 
eller kritisere nettstedene, men å bruke 
disse som eksempler på hva som fungerer 
bra eller dårlig. Flere av nettstedene er 
forbedret etter at manglene ble påpekt 
i rapporten.
Les hele saken med lenker til kilder: 
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=947
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Bedre teknikk 
for å skanne brystkreft?
00

Bruk av 3-D-røntgen i visualiseringen 
av brystsvulster kan gi bedre treffsik-
kerhet i diagnostikken av tidlig oppstått 
brystkreft samt redusere antallet unød-
vendige biopsier, melder tidsskriftet 
Natures nettsider.

Til forskjell fra standard mammografi, 
der gjennomlysingen skjer fra et stasjo-
nært røntgenapparat, er 3-D-teknikken 
basert på at en serie med bilder blir laget 
ved at røntgenrøret beveges i bue rundt 
pasienten. En computer setter så de 
enkelte røntgenbildene sammen til en 
detaljert 3-D-gjengivelse.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=932

Målrettet innsats 
mot tuberkulose00

Norge er det første landet i Vest-
Europa som innfører DOTS-strategien 
som medisinsk standard for tuberkulo-
sebehandling. DOTS, som står for 
direkte observert terapi, er en strategi 
for effektiv bekjempelse av tuberkulose 
utarbeidet av Verdens helseorganisa-
sjon og Den internasjonale tuberku-
lose- og lungesykdomsunionen. 
DOTS-strategien er et av flere tiltak 
som nå blir gjennomført i Norge 
i henhold til den nye tuberkulosefor-
skriften, som trådte i kraft 1. januar 
i år.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=941

– Kroppsøving i skolen må utvides 
betydelig
Utvidelse av kroppsøvingsundervisning i skolen 
var et av flere temaer Legeforeningen tok opp 
på møtet med Sosialkomiteen 
24. mars.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=16696

Bedre selvopplevd helse 
blant aktive barn
Graden av fysisk aktivitet på fritiden blant barn 
og unge reduseres med økende alder. Yngre 
barn opplever egen helse som mer positiv enn 
eldre barn.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=975

E-nyhetsbrev fra Tidsskriftet
Vil du bli minnet om å lese nyheter fra Tids-
skriftet, som daglig publiseres på Internett? Da 
kan du registrere deg som mottaker av nyhets-
brev.
Les mer: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pdoc.printdoc?vp_doc=nyhetsbrev&vp_
mappe=root&vp_id=60

Temasider for temaserier 
i Tidsskriftet
Temaserier publisert i Tidsskriftet fra 
nr. 1/2003 er samlet på egne temasider. 
Velg Temaserier i den horisontale menyen på 
www.tidsskriftet.no
Les mer: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.vistemaoversikt


