Diabeteskurs 160128 i Göteborg
Utvärdering
1. Vilket är ditt yrke?
Antal svarande: 77

2. Motsvarade kursen dina förväntningar?
Antal svarande: 77

3. Vad var bra?
Antal svarande: 64

-

Bredden, olika perspektiv
Föreläsarna bra blandning
Korta roliga föreläsningar
När man fick reda på risk, symtom, vad man ska göra osv
Allt var bra men fysioterap. Hade bra tänk helhetstänk
Lagom långa föreläsningar
Repetera om riskfötter att alla kämpar på. Träffa andra som är intresserade av diabetesfötter.
Brsa bredd i föreläsningarna
Bra strukturerat, hålla tider, bra info, tankeställare, viktigheten med team
Relevanta teman. Bra föreläsare, mycket bra information
Helheten
Många bra föreläsare
Korta intressanta föreläsningar. Mycket bra information
Bra relevant information, bra att ta upp ämnet, intressanta föreläsningar.
Korta informativa föredrag. Möjlighet för debatt till slut
Många olika perspektiv

-

-

Att uppdatera tidigare information och kunskaper
Framförallt genomgång av "State of the art" och ortopedens uppgifter.
Allt, TACK!
Brett spektrum
Helhetsperspektiv eftersom det var föreläsare från olika yrken. Jesper fowelin svarade bra på varför det
multidisciplinära arbetet inte alltid fungerar optimalt, det var mkt intressant.
Bra att ha olika yrkespersoner som föreläser om ämnet från sitt perspektiv
Allt
Problemets belysning från olika yrkeskategorier
Sjukgymnast- vill ha tillgång lättare för patienter, diskussionen
Allt mycket bra med en verklig röd tråd. Samt att alla i vårt team var med för det var alla kategorier av
föreläsare.
Det mesta var bra
Tydliga föreläsare med lagom mycket fakta.
Mycket bra och intressanta föreläsningar
Allt mycket bra, koncentrerade föreläsare, mycket informativa
Föreläsningar från olika yrkesgrupper, framtidsvisioner
Bra föreläsare
ALLT! Bra föreläsare
Mångsidig information från olika yrkeskategorier för diabetes
Bra föreläsare och många
Bredd på föreläsarna, nya ideer m. sjukgymnast
Lagom tid för varje föreläsare
Fysioterapeut bl.a. LEIF :) Patienter- hur tolkar de det vi försöker förmedla.
Lära sig om D-foot, MYFOOT, lyssna på Magnus L
De olika professionernas input i frågan! Kul att det pratas mycket om teamverksamhet
Föreläsningarna var intressanta och lagom långa
Det mesta, roligt med blandade profesioner. Intressant att höra sjukgymnastens ideer. Agneta Folestad. Får ny
lust att prova saker, starta grupper t.ex. Leif S.
Mycket duktiga och engagerade föreläsare. Brett spektrum av ämnen som är intressanta för alla. Lagom
mycket info
Bredd och spets
- Jesper Fowelin
- Mycket hinner avhandlas
- Endagskurs
- Patientperspektivet
Många olika föreläsare som väcker nyfikenhet att lära och utforska mer inom diabetesvård och brist
Olika infallsvinklar
Bra föreläsare, bra bredd.
Bra repetition och en del nyheter inom samma område fast från olika synvinklar
Föreläsningarna
Föreläsarna
Att en patient var representerad
Föreläsning av läkarna förmiddag.
Intressanta föredrag från alla professioner i teamet
Innehållet verkar noga utvalt. Bra ämnen
Många intressanta föreläsare
Att det var mycket ny information
Bra tempo
Alla föreläsare var duktiga och det var väldigt intressant. Jesper Fowelin var väldigt duktig och härligt med lite
skratt.
Absolut! Träffar alla "fina" diabetesfötter utan sår i min roll så detta är väldigt spännande då jag kan påverka
mina kunder/patienter förebyggande
Snabbt tempo, tiden hålls
Fler yrkeskategorier samlade på samma plats! Blir väldigt bra när föreläsarna går in i varandras profession.
Många föreläsare berörde ämnen som oavsett yrkeskategori var givande
Allt var bra! Jesper Fowelin var mycket underhållande! Att sammarbeta är viktigt. Åsa Österlund för in nya
tankar om hur man når patienter, mycket intressant! Patientperspektivet med Leif Sundberg mycket bra.
Allt

4. Vad var mindre bra?
Antal svarande: 35

-

Kort tid för vissa föreläsare
lite stressigt svårt ibland att svara
få bensträckare

-

Lunchen
Lite väl komprimerat. Bensträckare skulle behövts
För korta föreläsningar
Lunchen
Det som kan påverka något negativt är att det blir lite möjlighet till att ställa frågor
Att höra ordentligt
Lite mycket upprepningar
Lite för ytligt
Hade önskat utdrag från PPT innan kursen
Det hade varit bra att alla hands out fanns på nätet innan kursen
Insikten av att team-bildandet är beroende av person, borde vara en självklar del av verksamhet. -> eller
kanske bra att ha insett det nu.
Gick lite snabbt, hade varit bra med någon bensträckare.
Skulle vara bra med lite fler mikropauser
lite kallt i lokalen.
Lunchen, kletiga majonäs/creme fraiche fyllda wraps är inget gott
Den som presenterade föreläsningar bör ska stå i mitten av lokalen, våra nackar är ömma.
Inte så mkt om sårvård. Inget kompendie att anteckna på. Inget papper eller penna med ispo- logo att skryta
med.
Önskar mer föreläsning om fotvård/ sårvård
För få bensträckare, lite tråkig lunch
Saknade lite patientperspektiv, diabetiker förening... Glöm det , nu kom en patient som sista föreläsare :)
Alla som tror att dom hörs utan mikrofon. Alla som talar utan mikrofon med höjd ansträngd röst.
Upprepningar av info
Uppdaterat program, hittade inte det på hemsidan. Christels punkter kändes tunna. Obehagligt med Ullas
plötsliga "grupparbete",
Kanske något mer om avlastningarna från OTA håll.
Lunchen
Tidspress
Tätheten i schemat.
Maten, den tycker jag ska vara sundare med tanke på ämnet.
Skulle gärna ha PP utskriven för egna anteckningar
Kanske lite ojämn på föreläsare. Lite tajt med mingellunchen. Små ytor.
Önskan om nyttigare och godare lunch/fika, vi önskar ju hälsa, sallad, frukt t.ex.
inget

5. Hur fick du kännedom om kursen?
Antal svarande: 77

6. Vilket betyg skulle du vilja ge kursen som helhet?
1=sämst, 10=bäst

Antal svarande: 73

Betyg

7. Har du några förslag på ämnen för kommande kurser?
Antal svarande: 20

-

Dietist har viktig roll
Mer vad gällande amputationer, fördjupad info om fotundersökning
Vill veta mer om nya råd och rön inom diabetes
Fortsatt fördjupning om ämnet diabetes som idag
Hjärt kärl komplikationer, reumatioid artrit, amputation, barn
Hur är resurserna fördelade i landet. Det sparas hela tiden på fotvård trots att diabetespatienter ökar varje år.
Nyare studier
Mindre ortopedi, mer fotvård/ sårvård
Hur man implementerar förändringar
Mer för OI
Ortosbehandling till vuxna
Att föredragens utskrifter finns tillgängliga före kursen för att kunna kommentera lite på dessa blad.
Amputationsmetoder
Gärna kurser om diagnoset RA och Ehlers- Danlos Syndrom samt Downs Syndrom
Idrottskador
Idrottsskador
RA- Biomediviner idag kommer ju att förändra ortopedin/ oropeditekniken
RA
Ödem, hur behandlar vi? finns det mer att göra.
Lika

8. Övriga kommentarer
Antal svarande: 11

-

Sjuksjöterskans roll i teamet borde belysts mer
Styrkt av att träffa likasinnade, inspiration till utveckling. Bekräftelse av det vi redan gör.
Tack för en trevlig, matnyttig dag. :)
Se till att ALLA använder mikrofon. allt blir mycket lugnare. Att nästan höra ger en anspänning.
Större lokal, så fler kan delta.
Lite förvirrande med dubbla bilddukar- särskilt när föreläsaren pekade på den längst bort från mig. Luktade
väldigt starkt av rengöringsmedel (typ Ajax) i föreläsningssalen.
Bra kurs
Uppföljning på hur man konkret kan förbättra kommunikation mellan primärvård och kommun. Utveckla
teamen, få patienter mer utbildade.
Lokalen var mycket bra, men väldigt kall. Skulle varit en bensträckare mellan 9.30 och 13.00
Bra att det lockade olika kategorier inom ämnet
Bra! :)

Vilket betyg skulle du vilja ge kursen som helhet? Fördelat per yrkesgrupp.
1=sämst, 10=bäst

Podiater 2st

Fotterapeut/undersköterska 11st

Fysioterapeut 1st

Sjuksköterska 3st

Diabetessjuksköterska 8st

Ortopedskotekniker 16st

Ortopedingenjörer 11st

Läkare 6st

