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Utvärdering av FAKTA-utbildning för allmänläkare
10 september 2013, Hooks Herrgård
KURSNAMN

FAKTA-utbildning för allmänläkare 10
september 2013
Hooks Herrgård
Totalt medelvärde:

7,59

66

66

64

63

61

Medelvärde

Gynekologi i
primärvården
7,9

Inkontinens,
hormonbeh i
klimakteriet
7,1

Nya mallar och
ICF-stöd
7,4

Våld i nära
relationer..
7,9

Helhetsint
7,8

Max

Gynekologi i
primärvården
10

Inkontinens,
hormonbeh i
klimakteriet
10

Nya mallar och
ICF-stöd
10

Våld i nära
relationer..
10

Helhetsint
10

Min
Median

Gynekologi i
primärvården
5
8

Inkontinens,
hormonbeh i
klimakteriet
2
7

Nya mallar och
ICF-stöd
2
8

Våld i nära
relationer..
4
8

Helhetsint
5
8

Antal enkäter
Antal svar/fråga

På frågan om ”Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega?” har 53 deltagare svarat
JA, 1 deltagare svara NEJ och 12 deltagare inte svarat alls.
Kommentarer:
 Spännande om manligt våld.
 ICF-stöd? Vad har detta meningslösa kostat skattebetalarna? Vad tjänade Cambio?
Inget behov alls av dylikt trams. Inkontinensföreläsningen stank, alldeles för mycket
info på alldeles för kort tid. För mycket spring och fummel med ”intervjumicken”,
störde rytm för både föreläsare och publikum.
 Bra ämnesområden.
 Två första föreläsningarna ang gynekologi lite för mycket information.
 Hormonbehandling: generellt bra, men siffror blev ganska förvirrande.
 HRT – mer ”hands-on” i PV-nivå. Inkontinens – för teoretiskt.
 Kall lokal.
 Gynekologi – lite för fort, men bra. Enstaka miss om STD. Inkontinens – bra.
Hormonbehandling – dåligt (rörigt och otillräcklig information).
 Förslag: Fler bilder på wetsmear utstryk, storleksförhållanden leukocyter, epitel,
lactobaciller, anaerober. Klimakteriebehandling: Bra, lite förvirrande kring siffror
angående cancerrisk. Inkontinens: Bra.
 Hormonell behandling – bra, även om flera frågor kvarstår och skulle behöva
diskuteras. Inkontinens – viktigt ämne, tyvärr var inte föreläsningen bra. Man måste
inte ta med allt, utan bättre ta med det viktigaste.
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Inkontinens – för mycket och utförlig info. Hade varit bättre att koncentrera
informationen till det som hon önskade att vi fick med oss, t ex nya läkemedel,
toilkning av miktionslista…Dåligt föreläsningsupplägg att be åhörarna spara frågor till
slutet.
Clamydia borde ha tagits upp mera. Inkontinensavsnittet kunde ha kortats.
Mycket bra.
Inkontinens: Alldeles för omständligt och svårt ibland att höra. Våld mot kvinnor –
kunde klarats på kortare tid.
Flytningar och hormonbehandling mycket bra. Fläkten förfärligt kall och blåsig! Tack
för att du stängde av den. Hemsk luftkonditionering! Kurator Polland kan halvera
föreläsningen – inget nytt framkom. Mansrådgivningen kan ges mer tid -. Och tidigare
på eftermiddagen. Var jättebra. OBS! Stäng av fläkten.
Gynekologi i primärvården – vi skulle ha talat om våra somaliska kvinnor och deras
besvär.
Skulle kunna rekommendera förmiddagen till annan kollega. Eftermiddagen gav inget
nytt bortsett herrarna på slutet.
Inkontinens – blir lite svårt att hänga med, för långdraget ”statistikdiskussion”.
Inkontinens – ostrukturerat (minska allmän anatomi etc). Våld i nära relationer –
utmärkt från Mansrådgivningen och Christina Polland. Föredraget väl anpassat och
väcker tankar och även stöd i samtalet.
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