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Utvärdering av FAKTA-utbildning för allmänläkare
25 februari 2014, Hooks Herrgård
KURSNAMN
Antal enkäter
Antal svar/fråga

Medelvärde

Max

Min
Median

FAKTA-utbildning för allmänläkare 25
febr 2014
Hooks Herrgård
Totalt medelvärde:

6,68

50

51

51

48

Habilitering i
Jönköpings län
6,0

Utvecklingsstörning och
Downs
syndrom….
7,1

Värdefulla
primärvårdsaspekter kring
Autism, CPskada...
6,8

Samverkan
mellan
Habiliteringscentrum och
primärvården
6,3

Habilitering i
Jönköpings län
9

Utvecklingsstörning och
Downs
syndrom….
10

Värdefulla
primärvårdsaspekter kring
Autism, CPskada...
10

Samverkan
mellan
Habiliteringscentrum och
primärvården
10

Habilitering i
Jönköpings län
2
6

Utvecklingsstörning och
Downs
syndrom….
2
7

Värdefulla
primärvårdsaspekter kring
Autism, CPskada...
3
7

Samverkan
mellan
Habiliteringscentrum och
primärvården
3
6

51

51

48

Förenklad
sjukskrivning
6,4

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
7,5

Helhetsint
6,6

Förenklad
sjukskrivning
10

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
10

Helhetsint
10

Förenklad
sjukskrivning
3
7

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
2
8

Helhetsint
1
7

På frågan om ”Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega ?” har 34 deltagare svarat
JA och 14. 8 deltagare har svarat NEJ. 11 st har ej svarat.
Kommentarer:
 Hans var väldigt bra!
 Vissa upprepningar under em aveende bl a Aspberger
 För långt pass efter lunch innan paus.
 Hans och Dortes del mycket bra. De olika syndromen alldeles för övergripande. Jag
hade önskat mer handfast och kanske även info om LSS-intyg.
 För teoretiskt – skulle vara med praktiskt, fall etc.
 Jag tyckte det var synd att Hans Olssons tid var kort. Skulle gärna lyssna på hans
föreläsning om jag fick veta var och när.
 Gärna lite längre lunch, kanske 30 min längre, det blir så stressigt.
 Jag tycker att det kunde varit ännu mer av Hans och Sandra.
 Inget fika ute i trappen. Tråkigt att stå där och balansera med koppen.
 Dorte mycket bra, konkret, bra med ex. Utvecklingsstörning och Downs syndrom:
Saknade lite fördjupning i de olika ”komplikationerna”. Autism ok. CP-skada: För
mycket rabbel av symtom istället hur vi kan hjälpa pt med detta. Neuropsykiatriska
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funktionsnedsättningar: Sakligt. Bra förklaringar så vi får hela bilden, tydligt.
Helhetsintrycket: Mycket varierande kvalitet. Lite för översiktligt och saknade mer
fakta kring behandlingar.
Lite rörigt. Skulle vilja ha en röd tråd genom dagen.
Förenklad sjukskrivning – visa ett ifyllt intyg. Inte utbildning, ett sätt att berätta
ensidigt vilka nya uppgifter som distriktsläkarna har fått. Var är serviceviljan? Längre
raster för ökat umgänge. Mera dialog föreläsare/DL
Utvecklingsstörning – ostrukturerat. Autism – mkt tekniskt strul. CP-skada – gick på
tok för fort.
Blev bättre och bättre allt efter dagen gick.
Habilitering i Jönköpings län – förstod ej vad de ville ha sagt. Ointressant.
Utvecklingsstörning – bra med konkreta tips och fallpresentation. Mycket bra av
psykologen. God info ang vad de gör och hur. Autism och CP-skada – 1:a delen om
Downs – BRA + konkret. Resten var svår att ha nytta av. Samverkan Hab/PV – viktigt
inslag. Ojämn nivå. Delar var mycket bra. För långt mellan pauserna.
Tungt område.
Fina lokaler, miljöer och god mat i Hook. Synd att ersättare för Tituson inte fanns.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ganska bra info, men inte så konkret och
inte riktat till primärvårdsläkare.
Allt ska utföras inom primärvården! Alla inom slutenvården ställer ”krav” – vissa
saker ska göras inom specialistvården.
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