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Utvärdering av FAKTA-utbildning för allmänläkare
11 mars 2015, Qulturum
KURSNAMN
Antal enkäter

FAKTA-utbildning för allmänläkare 11
mars 2015
Qulturum
Totalt medelvärde:

Antal svar/fråga

65

6,41
65

65

65

64

Medelvärde

PV:s medverkan i
universitets- och
Beroendesjukdomar
grundutb
7,6
6,0

PMR och JCA
6,2

Sjögrens
syndrom
5,7

Helhetsint
6,6

Max

PV:s medverkan i
universitets- och
Beroendesjukdomar
grundutb
10
10

PMR och JCA
9

Sjögrens
syndrom
9

Helhetsint
9

Min
Median

PV:s medverkan i
universitets- och
Beroendesjukdomar
grundutb
3
1
8
6

PMR och JCA
2
6

Sjögrens
syndrom
1
6

Helhetsint
3
7

På frågan om ”Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega ?” har 40 deltagare svarat
JA och 9 deltagare svarat NEJ. 16 deltagare har svarat NJA/Vet ej/Tveksam eller inte kryssat i
alls.
Kommentarer:
 Innehållet bra men språkförbistring sätter ner betyget.
 Regionen ska ta hand om 120 studenter/år. Primärvården kommer att ta sitt ansvar. 60
min lång presentation. Vad tillförde övriga 39 minuter till detta enkla budskap.
 Rekommenderar särskilt fm.
 Vissa språkliga uttalsproblem.
 Mycket tacksam att FAKTA-dokument, missbruk och beroende, förtydligas så att det
tydligt framgår att narkotikamissbruk/beroende ligger i psykiatrins ansvarsområde
såsom Sven-Olof Lindahl och Sickan Ljunghager har bekräftat idag.
 För mycket FAKTA på em.
 Ganska bra diskussion!
 Mkt bra. Vet ej om PV:s medverkan passade in i denna utbildningsdag.
 Gärna lite längre tid för föreläsningarna av reumatologerna så att de inte bara snabbt
läser upp föreläsningsmaterialet.
 Beroendesjukdomar: Skulle önska mer fokus på hur vi hjälper/behandlar det missbruk
(ffa alkohol) vi identifierar. Hur motivera patienten?
 PV:s medverkan i universitets- och grundutbildning – varför här? Sjögrens – jag kan
läsa faktadokumentet på VC också.
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Läkarstudenter innebär kraftigt reducerad mottagning. Träffar kring handledning
likaså. Länssjukhus/länsdelssjukhus ska koncentrera sig på handledning av ST och AT
läkare, det räcker. Viktigt att politiker får den informationen, men tyvärr är det mest
kollegor som inte orkar med heltidsmottagningen som ger information till politikerna.
Tur att Staffan Ekedahl var med och kom med bra sammanfattningar och förtydligade
på em.
S-O rätt så bra. Sickan, många ord och lite substans tillförde egentligen ingenting.
Em generellt rörigt. Lämpligt att börja med allmänt kring infl, ledsjukdomar och sedan
utveckla. Sen tycker jag att man kan förvänta sig mer av utbildning för alla DL i
Regionen än att man läser innantill från PP och eller FAKTA-dokument. Staffan
försökte balansera och gjorde det bra, men i allmänhet dålig insyn i hur primärvården
fungerar/jobbar, vilka utredningar som görs etc. Jag är rätt tveksam till om DL ska
kontrollera ANA t ex misstänkt SLE bör väl remitteras oavsett ANA?
Rekommenderar inte dagens program men generellt är FAKTA-dagarna bra.
Jag kände att beroendemomentet i allt för stor omfattning handlade om när vi ska
misstänka alkoholproblem i relation till hur vi praktiskt ska hantera problemen och
patienterna! Det är ju det som är vår största utmaning. Konsekvenserna etc kan vi!!
Varför serveras kaffe i engångsmuggar? Miljöslöseri!
Beroendesjukdomar: Delen ang samverkan kommun/primärvård var diffus och hade
kunnat kortas mycket. Hade önskat mer handfast/konkret handläggning. Utbildning:
Hade räckt med primärvårdens perspektiv på läkarutb. PMR: Mer handfasta och
kliniska erfarenheter, kanske är en DL som ju oftast handlägger pt. Sjögrens: Det hade
varit bra med mer info om själva sjukdomen, t ex att det är en systemsjukdom, vilket
jag tror inte så många vet.
Sickan verkade dock inte riktigt veta vad hon pratade om. Bra diskussion från Lennart
och Staffan.
Det bästa var frågestunden efter föreläsningarna. Trevligt som alltid 
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