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Utvärdering av FAKTA-utbildning för allmänläkare
9 september 2014, Qulturum
KURSNAMN

FAKTA-utbildning för allmänläkare 9
september 2014
Qulturum
Totalt medelvärde:

7,59

55

55

53

47

50

Medelvärde

"Vanliga akuta
motions- och
idrottsskador"
7,6

Överbelastninsskador.
Läkemedel och
idrott - doping
7,0

Fysisk aktivitet
för att
förebygga
sjukdom
7,2

Fysisk aktivitet
som
behandling vid
sjukdom
8,4

Helhetsintryck
7,8

Max

"Vanliga akuta
motions- och
idrottsskador"
10

Överbelastninsskador.
Läkemedel och
idrott - doping
9

Fysisk aktivitet
för att
förebygga
sjukdom
9

Fysisk aktivitet
som
behandling vid
sjukdom
10

Helhetsintryck
10

Min
Median

"Vanliga akuta
motions- och
idrottsskador"
4
8

Överbelastninsskador.
Läkemedel och
idrott - doping
3
8

Fysisk aktivitet
för att
förebygga
sjukdom
3
8

Fysisk aktivitet
som
behandling vid
sjukdom
4
9

Helhetsintryck
4
8

Antal enkäter
Antal svar/fråga

På frågan om ”Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega?” har 40 deltagare svarat
JA. 14 st har ej svarat och 1 har svarat NEJ.
Kommentarer:
 Fråga 1: Hade önskat mer kliniskt fokus inriktat på ett primärvårdsperspektiv. Onödigt
att gå in i detalj på flödet på Ryhov för akuta knäskador och vilka vinklar som mäts på
rtg. Fråga 2: Synd att många minuters löpteknikanalys gör att föreläsningstiden
överskrids.
 Bra föreläsare! Roligt ämne.
 Lokalen kall och för mycket luftkonditionering, känns inte hälsosamt. Mats Börjesson
mycket bra, kan ges mera föreläsningstid!
 Saknar primärvårsperspektivet. Annars trevlig dag.
 Duktiga föreläsare, men innehållet kunde handlat liter mer om primvårdspatienter.
 Fråga 1: Inte fokus på distriktsläkarens vardag – saknar även diagnostiken kring de
olika skadorna.
 Mats Börjessons föreläsning var mycket bra! Lärorik, rolig och han är en väldigt bra
föreläsare!
 Börjesson magnifik!
 För långdragen del av fysisk aktivitet, inte relevant och långdraget avsnitt om
löpanalys.
 Ok. Intresset för gamla doktorers löpsteg är dock begränsat.
QULTURUM
Landstinget i Jönköpings län
Box 702
551 20 Jönköping
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Sista föreläsningen bra! Plötslig hjärtdöd hos idrottare – kanske lite ”hög” nivå för den
genomsnittliga allmänläkaren? 1:a föreläsningen för lite riktat till allmänläkare och för
mycket riktat till de som jobbar på/kring Ryhov – ej för oss i Eksjö + skilde sig mkt
Akuta skador lite för inriktat på specialistnivå.
Fysisk aktivitet för att förebygga sjukdom: Man kunde få intrycket av att vi skulle få
veta lite mer om lågintensiv fysisk aktivitet.
Önskar mer primärvårdsfokus från ortopedisk föreläsare.
1) För lite primärvårdsrelevant info jämfört med op-teknik och klinikspecifika rutiner.
Annars bra!! 2) För omfångsrikt – för lite/kort om de vanligaste tillstånden i
primärvården 3) statistikpornografi. Intressant sådan dock! 4) Fartfyllt och
faktaspäckat. Fick nästa VF av att hänga med!
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