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Utvärdering av FAKTA-utbildning för allmänläkare
29 april 2014, Hooks Herrgård

KURSNAMN
Antal enkäter
Antal svar/fråga

FAKTA-utbildning för allmänläkare 29
april 2014
Hooks Herrgård
Totalt medelvärde:
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På frågan om ”Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega ?” har 55 deltagare svarat
JA. 17 st har ej svarat.
Kommentarer:
 Viktigt att moderator styr tiden, hjälper föreläsare att sluta inom avsatt tid.
 För liten lokal, för kallt – det drar. Det hörs dåligt. Stökigt vid lunchen.
 Skulle vara intressant med ”klåda”
 Kontrollera ljudet och mikrofonen innan föreläsningarna. ”Svårläkta sår” hade ett bra
innehåll, men var för lite interaktivt, förlångsamt och monotont.
 Ej så mycket förband på svårläkta sår.
 Förmaksflimmer: För mycket ”pratföreläsning”. Viktigt med fokus. Tänk på vad
distriktsläkare vill höra – behöver kunna. Ska vi dosera Pradaxa? Vem håller i
handläggningen. Kanske bättre att ta diskussionen efter att riktlinjer kommit. Rörigt.
Fixa ljudanläggningen en gång för alla! Varje gång – samma problem. Gäller Hook.
Kanske Bra Liv kan göra en investering? Vi har ju råd med Arena Bra Liv! Helena
Wenger! Underbar föreläsare. Ja är ja och nej är nej. Tydlig. Halleluja! Oliver,
Sköldmark och Solveig Odu – jättebra och tydligt.
 Avslappnat och bra diskussion.
 Mycket bra utbildning!
 Vi har ej dermatoskop på vår VC.
 Förmaksflimmer: Själva föreläsningen var mycket bra, men för mycket avbrott för
frågor. Ansiktsdermatoser: Mycket bra och rolig!
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Lägg ut material på intranätet.
Önskvärt med ”hands-out” vid samtliga föreläsningar!
Var tvungen att åka hem tidigare. Kunde ej medverka under ansiktsdermatoser.
Kardiologen fortsatte för länge in på nästa punkt. Svårläkta sår lite för långt, men
relevant.
Kardiologiföreläsningen gav inte så mycket nytt egentligen.
Det fattades hands-outs. Tekniktrassel (ljudet). Bra engagerade föreläsare. Trångs sal
utan plats med bord åt alla. Förmaksflimmer: Lite för tekniskt och långt.
Ansiktsdermatoser: Alldeles för omfattande och snabbt, hann knappt anteckna.
Kardiologi: Försök att inte fastna i detaljfrågor så att du hinner med. Koncentrera på
behandling.
Lokalen var för liten. Mycket stökigt när fok springer in och ut och ej får plats. Dycket
dålig ljudanläggning.
I början av dagen dålig hörbarhet via högtalarna. Felinställd mikrofon.
Ansiktsdermatoser: Inge mycket nytt. Finns rean i FAKTA-dokument.
Jag saknade den praktiska handläggningen kring remiss till AVK-mottagningen och
handläggning där på förmaksflimmer. Alltför många alternativ på förband på svårläkta
sår.
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