
SFOG Kursutvärdering Hållbar Vård- Ledare och läkare tillsammans för arbetsmiljö och patient med 

introduktion av reparativt krisstöd sept 20-23 2022  

1. Hur väl uppfylldes målen avseende teoretiska kunskaper? = 4,7 ( av 5) 

2. Hur väl uppfylldes målen avseende praktiska färdigheter? = 4,7 ( av 5) 

3. Hur väl kommer du kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska verksamhet? = 4,5 ( av 5)  

4. Hur bedömer du kursen som helhet? =5,0 ( av 5) 

5. Bedöm följande kursmoment vad gäller innehåll och presentation: 

a. Bra med forskningspresentation. Det är inte bara flum. Mycket bra kurs med mkt ärlighet och bra 

informativa pass. Bra kursledare som delar med sig av sina erfarenheter. Kul med att få sitta hur 

man vill. God mat!! Mycket trevlig kursmiddag 

b. Mycket bra och tankeväckande kurs. Spännande hur jag kommer jobba mig framåt med detta. 

Situationen som den är idag är ohållbar – vi måste finna nya vägar. Känns lovande att ha fått lite 

redskap att utgå från.  

c. Alla var mycket bra föreläsare. Fantastisk kursmiddag! 

d. Mycket bra med praktiska moment och övningar och väldigt skönt att få verktyg för att ta hand 

om sig själv.  

e. En mycket bra kurs: När man är frustrerad. Är på jakt efter något nytt. Vill återfinna mening. 

f. Det här är en av dom bästa kurserna jag gått. Den har införlivat min bakgrund och mitt inre, med 

evidens, samtidigt som jag fått inspiration.  

g. Praktiska moment superbra.  

 

6. Har du några förslag på förbättringar, eller allmänna kommentarer  

a. Jag är så nöjd. Det här kan var det absolut viktigaste som vi behöver som läkare och 

medmänniskor.  

b. Lite kort tid vissa föreläsningspass. Lite för långa dagar man blir trött på slutet för att lyssna trots 

att det är mycket lärorikt och intressant. 

c. Kände mig som katt bland hermeliner, men det försvann efter 5 minuter. Tack för givande dagar. 

Vi har mycket att jobba med - ett steg i taget – man blir aldrig färdig och det är som det är. Stor 

kram. 

d. Mycket bra förklarat hur vi tillämpar kursens innehåll praktiskt. Om ”tysta kvällen” ska ingå ska 

den nog vara längre, kändes som man inte hann ”komma in” i det.  

e. Jag tänker att mindfullness har en viktig plats i detta. Tror dock att för att nå fram till fler skulle 

det kanske läggas upp lite mer i en vetenskaplig kontext första dagen så att även de skeptiska, 

och de som även ej förstått dess läkande kraft kan känna sig mer bekväma och våga ”ge sig hän”. 

Tyckte alla i denna kurs var väldigt positivt inställda med har hört en stor skepticism från andra 

kollegor.  

f. Jättebra med praktiska interaktiva övningar, kan aldrig bli för mycket av dessa. ¨ 

g. Trevligt och bra med varvad teori och praktik. Behövs tid att smälta all nya info – mycket! / Tack! 

h. Skulle vilja ha lite mer om krishantering. Hade varit bra med gruppdiskussioner om egna 

arbetsplatsen, om hur man skulle vilja jobba vidare, vad vi behöver ändra på. Men generellt var 

allting jättebra, en bra blandning av teori och praktiska övningar! 

i. Många svåra ord i presentationen av kursen kan verka ”skrämmande” – ger en känsla av 

”flummighet” vilket INTE STÄMMER med kursen upplägg, budskap, intention eller mycket viktiga 

innehåll.  

j. FORTSÄTT, NON_VIOLENT WAY IT IS! 

k. Ja – vore bättre för oss långväga att kursen började på en måndag till torsdag. (jag offrar hellre 

en söndagskväll än en fredagskväll som det blir nu) 

l. Eventuellt lite mer krisstöd, men finns ju en egen kurs för det.  


