Kursutvärdering SFOG. Hållbar vård – ledare och läkare tillsammans för arbetsmiljö och patient, 5-8 okt 2021
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Hur väl uppfylldes målen avseende teoretiska kunskaper= 4,55
Hur väl uppfylldes målen avseende praktiska färdigheter = 4,65
Hur väl kommer du kunna tillämpa det du lärt dig i den kliniska verkligheten = 4,65
Hur bedömer du kursen som helhet = 4,84
Bedöm följande kursmoment vad gäller innehåll och presentation
Inga specifika moment men siffor som helhet gav ett medelvärde=4,67
6. Några förslag på förbättringar eller allmänna kommentarer:
Allt var jättebra. Hög intensitet och mycket att läsa på hemma för att kunna applicera i sin verksamhet. Öppnar
upp ett nytt fönster, och man vill ha mer.
Tack!
Det är en intensiv kurs och jag är glad att ni skrev det. Bra att starta vid lunch dag 1. Fint flyt. Relevanta övningar
som exemplifierar. Man vill bara veta mer + frälsa hela världen. Tack!
Mer tid för frågor eller deltagarnas erfarenheter. Mer dialog! För övrigt en bra kurs. Behöver smälta allt vi har
pratat om.
Mer plats för diskussion.
Bra med kombinationen organisation, arbetsmiljö, kollegialt-stöd, krishantering och svåra händelse som verktyg
för samtal. Bra att öva och dela med kursdeltagarna.
Det är trevligt att man kan sitta som man vill för att lyssna. Självaste gruppövningar gav stor t lärande moment
säkert också genom efterföljande reflektioner. Lite rörigt avseende kursmaterial. Hade kanske varit enklare om
det hade varit digitalt.
Bra att vi började så tidigt på morgonen. Bra att vi pratade ofta 2&2 så vi lärde känna varandra i lugnt skede.
Gärna fler rollspel. Frukost efter yoga.
Jag blev så positivt övererasked i hur lätt jag tog till mig dom olika teknikerna. Dock önskade jag lite mer struktur
på föreläsningar ibland. Jag upplevde att syftet med ett visst pass kunde kännas oklart. Kanske lite djupare om
psykologisk trygghet Känns som grunden till allt.
Något moment med mer fysisk aktivitet. Blev för långt stillasittande. Fantastiskt bra med enkla övningar
som man kan klara att göra själv hemma.
Det fantastiska engagemanget gjorde att både innehåll och presentation blev självlysande bra.
Möjligen lite mer organisationsnivå sista dagen. Jag är så glad och tacksam för att jag fick vara med och delta på
kursen.
Allt mycket bra, - välbalanserad kurs där teori och praktik varvas an på ett pedagogiskt sätt. Underbar kurs som
ger inspiration som ger inspiration både på det personliga planet och för att kunna förbättra sin egen
arbetsplats.
Så fint med praktiska övningar och hur kursen var upplagd så att vi öppnade upp allt mer och alla tillslut bjöd på
sig själva. Så många fina berättelser! Ni engagerar!!! Så mycket som förklarar det jag tänker /känner och jag fick
så mycket att bygga vidare på. TACK!
Som läkare kände jag mig alltför generaliserad.
Jag hoppas att vi får de digitala presentationer för att kunna få back-up i skarpt läge och när vi ska stå upp för det
på vår egen arbetsplats. TACK!
Faktiskt bästa kurs någonsin. Vet inte vad som kan förbättras. Kanske annan kurslokal men det funkade helt
okey.
En del tillåts prata för mycket medan andra inte får ordet. Som alltid på alla kurser.

