Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Verksamhet Obstetrik

KURSUTVÄRDERING PÅBYGGNADSKURS OBSTETRISKT ULTRALJUD (RUL)
19 april – 23 april 2021
Ange din åsikt om varje kursmoment enligt denna 5-gradiga skala. Svara både vad
gäller innehåll och presentation.
1 = bör utgå, 2 = dåligt, 3 = medel, 4 = bra, 5 = mycket bra

Måndag 19/4
Ämne
Undersökningsteknik
Bildoptimering
TUL
RUL – Normal fosteranatomi
Datering av
graviditet/Ultraljudssäkerhet
Typsnitt/bilder – RUL
Tisdag 20/4
Ämne
Genetik
KUB+NUPP+NIPT+INVASIVT
Ultraljudsmarkörer
Kvalitetssäkring
Fall, diskussion

Onsdag 21/4
Ämne
Viktskattning + doppler
Undersökningsteknik vid
hjärtbedömning
Vanliga hjärtavvikelser
Hjärtfall – Hjärtbilder
Fall, diskussion
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Torsdag 22/4
Ämne
Thorax- och bukavvikelser
CNS-avvikelser
Duplex
3D-4D ultraljud
Njuravvikelser

Fredag 23/4
Ämne
Skelettavvikelser
Placenta
Den nya fosterdiagnostiken –
Etiska aspekter
Att ge och ta emot svåra
besked

Övriga synpunkter
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Bra med fall. Skulle önskat mer av detta. Svårt med distansundervisning då ev frågor
släpar efter om man inte får respons direkt.
Jag önskar att man hade kunnat få kursmaterialet tidigare och helst innan själva
utbildningsveckan. Mkt bra med fall och falldiskussioner. Mkt bra föreläsare. Fler fall är
alltid önskvärt.
Lite för snabb genomgång på nästa alla presentationer. Det fungerade inte alltid med
direkta frågor och diskussioner. Mycket bra kurs som var tyvärr lite begränsad p.g.a att
den körs via zoom. Jättebra fallpresentationer, lärorika!
Synd att kursen ej kunde hålas på plats i Göteborg. Det har dock fungerat över förväntan
via zoom! Bra och roligt med kahoot före och efter! Bra urval av föreläsningar, överlag
bra och engagerade föreläsare.
Väldigt bra kurs i stora drag, det är svårt att ta till sig kunskapen fullt utan praktiska
moment (ex. bildoptimering/knappologi, placenta och visualisera cx Ab-ulj.) ser därför
fram emot 28 maj och kommande yrkesår. Det digitala har fungerat bra nästan hela tiden.
Mycket bra utbildning med mycket bra föreläsningar och föreläsare. Skulle självklart vara
roligare om det ej var på distans men jag tycker att det fungerade väldigt bra ändå, inte en
massa teknikstrul. Väldigt bra med bilder/fall men tyvärr svårt att få igång någon
diskussion på distans. Lite svårt att helt ta till mig föreläsningen om bildoptimering
eftersom vi har andra ultraljud hos oss. Tack för en lärorik vecka!
Bra med fall för att återkoppla i slutet av dagen. Eftersom det är via zoom blir det ändå lite
svårt att få en diskussion kring bilderna, man vet inte när/om man ska säga nåt eller hålla
tyst. För mig har det varit svårt med alla dessa mejl med underlag inför föreläsningarna
från sekreterare Emelie. Det har varit ca 10 mejl med diverse bifogade filer huller om
buller. Bra med quiz, snabb utvärdering av mina egna kunskaper. Superbra föreläsning om
hjärtat och hjärtavvikelser! Generellt hög standard på föreläsarna och kul med många
olika föreläsare som bidrar med sin gebit. Jag hade gärna haft en anna approach till
avsnittet ”svåra besked” där någon med erfarenhet från att ge svåra besked utifrån
fosterdiagnostik skulle ha föreläst. För mig kändes det lite på en för basal nivå med
chock/sorgereaktioner osv. Det är något som jag tror många av oss redan har med oss som
har arbetat med patienter i många år. Jag upplever att det svåraste just nu med att ge svårt
besked är när jag ser något avvikande men kan/ska inte säga exakt vad det står för. Att
lämna de blivande föräldrarna frågande till vidare utredning/nästa besök etc. Ibland
kändes det som lite korvstoppning pga begränsat med tid. Det kan också ha med mig själv
att göra, att jag behöver tid att funder på vad är det föreläsaren säger nu/menar” och få in
det i en kontext men då har vi redan gått vidare till nästa diagnos/avvikelse etc. Ljuder är
superviktigt när det är via zoom. Liten skärm där det är svårt att se
ansiktsrörelser/miner/uttryck osv gör att ljudet behöver vara bra. Det svåra blev när ni var
flera i lokalen och pratade långt från micken. Mikrofonen tog upp alla ljud i lokalen. Det
blev mycket bättre när ni började använda mikrofon! Bra kämpat med tekniken!
Härliga människor verkar ni vara där i VGR! Jag blir riktigt sugen på att komma och
jobba mer er
.
Fint att ni inte utgick enbart från era rutiner och sätt i VG: I regionen där jag arbetar
erbjuds varken KUB eller NIPT förutom de privata aktörer som finns. De blivande
föräldrarna åker 25-40 mil för att göra KUB.
Väldigt bra kurs, välplanerad och informativ. Fungerade bra via zoom!!. Kändes som att
man var på plats. Etiska delen var svårast, det finns så mycket att tänka på. Bra föreläsare!
Undersökningstekniken var inte dåligt men för knapphändigt. Många föreläsningar gick
lite för fort (vilket jag är säker beror på att det var zoom och inte IRL) Frågor via chat
gjorde att inte frågan besvarades direkt och man kunde missa info medans man skrev.
Ingen levande diskussion. Britt-Marie Ekman-Joelsson var helt outstanding! Förklarar

-

svåra saker på ett begripligt sätt, oerhört pedagogisk och ett lugn som få besitter. Att ha
fall var jätteuppskattat! Jättebra. Gärna mer av det. Ylva Carlsson var duktig på att ”knyta
ihop säcken”. Hennes ”Att ta med sig från föreläsningen” var mycket uppskattat. 3D-4D
var intressant men för komplicerat för mig som precis börjat (i jan) med UL. Etiska
aspekter är superviktigt men svårtillgängligt på det sätt Munthe la upp det. Att ge och ta
emot svårt besked tycker jag hade gjort sig bättre som gruppdiskussion. De flesta som går
kursen har arbetat i ett antal år. Att gå igenom chock/sorgens psykologiska stadier känns
som repetition. Mer lärorikt som diskussion och ta de av andras erfarenheter. Hur man
tänkt/gjort i vissa situationer och hur det blev. Bra att inspirera till att röra på sig men
”gympafilmen” hade jag personligen klarat mig utan. Tycker inte den hörde till ämnet alls.
Bättre att ta vilken böj- och sträckfilm som helst då. Tycker för övrigt ni alla gjorde ett
toppen!!jobb med tanke på att det var första utbildningen över webben.
SUPERIMPONERAD! Hoppas ni tar kritiken som konstruktiv.
Positivt: Bra föreläsare, mkt intressant. Lätt att ta till sig fakta. Negativt: Allt kursmaterial
fanns inte innan kursen började vilket gjorde att det inte gick att printa ut innan
freläsningen. Tack för en fin kurs! Ses den 28:e!

