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Utvärdering av FAKTA-utbildning för allmänläkare
23 januari 2013, Qulturum
KURSNAMN

FAKTA-utbildning för allmänläkare 23
januari 2013
Qulturum
Totalt medelvärde:

7,10

50

49

50

49

49

47

51

Medelvärde

Riktlinjer palliativ
vård i länet
5,9

"Cancerrehabilitering"
6,8

"Cancer i
primärvården en
uppdatering"
6,9

"Hudtumörer"
7,3

Colorektalcancer
7,8

Bröstcancer
7,9

Helhetsint
7,4

Max

Riktlinjer palliativ
vård i länet
10

Cancerrehabilitering
10

Cancer i
primärvården en uppdatering
10

Hudtumörer
10

Colorektalcancer
10

Bröstcancer
10

Helhetsint
10

Min
Median

Riktlinjer palliativ
vård i länet
1
6

Cancerrehabilitering
4
7

Cancer i
primärvården en uppdatering
3
7

Hudtumörer
3
8

Colorektalcancer
2
8

Bröstcancer
3
8

Helhetsint
3
7

Antal enkäter
Antal svar/fråga

På frågan om ”Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega ?” har 36 deltagare svarat
JA och 17 deltagare inte svarat alls.
Kommentarer:
 Mer tid till Ursula Scheibling
 Oklart upplägg och innehåll (struktur) på första momentet, (allmänna riktlinjer kring
palliativ vård)
 Ursula Scheiblings framställning mycket bra!
 Fantastiskt utbyte av Ursula Scheiblings föreläsning – bra, konkret och användbart!
 För kort tid på em i förhållande till fm. Viktiga ämnen på slutet av dagen, för stressigt.
Ge Bengt Norberg och Niklas mer tid! Hörde inte frågorna.
 Stor besvikelse att vår förste föreläsare inte fick applåder. Tänk på det i fortsättningen!
 Särskilt givande Ursula Scheibling, kompetent! Som hos i princip alla föreläsare borde
även den första föreläsaren uppmuntrats med applåd!
 Mer tid till Ursula! Korta av det första avsnittet, fokusera på dokumentation i Cosmic.
 Cancerrehabilitering: Ursula Scheibling mycket bra med praktika tips och åtgärder.
Kunde gärna fått hela förmiddagen.
 Mycket otydligt med ansvarsfördelning i TIDIGT palliativ skede. Tacksam
precisering. Förslag: Huvudansvar stannar hos behandlande klinik,
kännedomsanteckning till DL, ALLA vårdgivare hjälps åt med symptomlindring (men
följs avseende det aktiva av behandlande klinik). Vid ökande behov av
symptomlindring remiss till DL. Primärvården ska dock inte ta ansvar för behandling
där det inte finns kompetens för, t ex smärtpumpbehandling, parenteral nutrition…
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Ursulas genomgång av symtombehandling bör få större utrymme – oerhört konkret
och praktiskt tillämpbart. Rena kokboken för palliativa utövare! Högsta betyg till
henne. Kan vi få hennes PP på mailen?
Mer fakta, mindre projektredovisningar.
Börja dagen med lite mer tunga fakta då man är mer mottaglig för viktig information.
Lite bättre på em, men fortfarande för lite fakta att ta med hem. Dag med utbildning
bör sluta 16:00 pga flera har restid.
Palliativ vård: Max 30 min till delen med focus på Cosmicdokumentation. Utöka
Ursulas del istället. Cancer i primärvården: Vem var Maria??
Ursulas del var mkt bra! Mer konkret gå igenom formulär (ESAS), Cosmic m m.
”Cancer i primärvården..” – För mycket info på för kort tid. ”Colorektalcancer” – Bra
med specialistperspektiv på remissförfarande.
Flera viktiga områden där tiden inte räckte till. Kanske borde delats upp på fler
tillfällen? Bröstcancerföreläsningen gav mycket litet sett ur primärvårdsperspektiv.
Bra genomgång om behandling i palliativ vård och intressant om cancerområdens
utveckling. Nytt om cancerrehabilitering.
Symtomrelaterade Faktadokument mycket bra!
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