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Utvärdering av FAKTA-utbildning för allmänläkare
5 februari 2014, Qulturum
KURSNAMN
Antal enkäter
Antal svar/fråga

Medelvärde

Max

Min
Median

FAKTA-utbildning för allmänläkare 5 febr
2014
Qulturum
Totalt medelvärde:

7,12

64

65

64

62

Habilitering i
Jönköpings län
6,3

Utvecklingsstörning och
Downs
syndrom….
7,6

Värdefulla
primärvårdsaspekter kring
Autism, CPskada...
7,2

Samverkan
mellan
Habiliteringscentrum och
primärvården
6,4

Habilitering i
Jönköpings län
10

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….
3
8

Värdefulla
primärvårdsaspekter kring
Autism, CPskada...
0
8

Samverkan
mellan
Habiliteringscentrum och
primärvården
1
7

63

63

59

Förenklad
sjukskrivning
7,7

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
7,6

Helhetsint
7,1

Förenklad
sjukskrivning
10

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
10

Helhetsint
10

Förenklad
sjukskrivning
4
8

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
2
8

Helhetsint
3
7

På frågan om ”Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega ?” har 43 deltagare svarat
JA och 14 deltagare inte svarat eller kryssat emellan JA och NEJ med motivering att det
”krävs förbättringar” eller ”vet ej”. 9 deltagare har svarat NEJ.
Kommentarer:
 Mycket bra! Framförallt Dorte och Hans Olsson.
 Sortera bort de bilder som inte används, speciellt på förmiddagen.
 Hur mycket värdefullt och användbart material det finns att hämta på FAKTA-sidorna
om habilitering!
 Downs syndrom med Margareta var mycket bra eftersom det var kliniskt användbart.
Gärna mindre information kring organisation. Föreläsningen av Leif Tituson kunde
gärna vara mer fokuserad och fluktorerad samt borde riktas mer specifikt till
primärvården. Det var mycket prat runtomkring och upprepningar. NP-föreläsningen:
Man behöver ej gå igenom psykologtesterna så noggrant. Man kan ändå inte hålla reda
på det och har ingen användning av det.
 Det behövs mycket mer att prata om detta.
 Alla tre som talade om Utvecklingsstörning, Downs syndrom m m var bra!
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Habilitering i Jönköpings län – ingen större substans. Autismföreläsningen med Hans
Olsson var mycket bra! Föreläsningen om CP/neuromuskulära sjukdomar av Leif
Tituson var ostrukturerad och inte tydligt riktad till primärvårdsläkaren! ”Samverkan
mellan Habiliteringscentrum och Primärvården”, jag upplevde en stor frustration hos
distriktsläkarna som inte riktigt blev bemött av habiliteringspersonalen.
Det var inte så mycket matnyttigt på neuropsykiatridelen. För basalt och för
”kokbokigt”.
CP, neuromuskulära sjukdomar vagt, ostrukturerat.
En bra dag. Framför allt bra av Hans Olsson och Dorte Kjeldman. Leif Titusons
medverkan kunde utgå.
Vore bra att få textbilderna innan.
Downs syndrom och Autism/Asperger bra och relevant.
Autism=Mycket bra. CP-skada=Bra. Muskeldystrofi=Dåligt.
Inledningen ej upplyftande eller intresseväckande – mer entusiasm! Autism intressant fakta – engagerande talare. CP-info behöver göras mer engagerande, PP och
föreläsningen hänger ej ihop. Verkar som om det förutsätts man redan kan allt som
står i bildspelet. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – bra genomgång,
intressant!
Dela upp utvärderingen per föreläsare istället.
Mycket info om de olika tillstånden, men inte så mycket om vad vi inom
Primärvården skall göra/tänka på. Dela upp utvärderingen per föreläsare. Är uppenbart
efter dagens FAKTA att vi alla upplever frustration pga resursbrist. Anser att det är
viktigt att specialistvården inser att primärvården inte har obegränsade resurser.
Mycket upprepning mellan föreläsarna, t ex samsjuklighet. Föreläsning CP-skada och
neuromuskulära sjukdomar oförberedd och intetsägande. Viktigare med info om
sjukdomar än hur de följs upp på habiliteringen. Välja vad som är viktigt att säga, t ex
shuntdysfunktion vid MMI istället för att säga lite (=inget) om allt.
För kort tid till Mb Down
Svårt att veta vilken föreläsning som hör till ovan nämnda delar eftersom föreläsarna
delar på olika områden. Lättare att betygsätta vare föreläsares del.
Habilitering i Jönköpings län – segt och tråkigt att lyssna på. Dorte – bra
föreläsningsupplägg! Intressant info! Hans Olsson – engagerande, bra innehåll. Mer
tid för detta? Leif Tituson – PP-presentation anpassad till föreläsningen=läsbar
bakgrund, inte snabbt bläddra förbi bilder fram och tillbaka. Vad vill Leif Tituson säga
med sin föreläsning? Förenklad sjukskrivning – förstår inte hur det kan verka så svårt
för vissa!
Skulle hålla tider, men av det blev en mycket!
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