Utvärderingsfrågor för deltagare
INNEHÅLL OCH MÅL
Utbildningens namn: Rad Bröstdiagnostik 7,5 hp
Projekt. Nr: 2744
1. Hur väl motsvarade utbildningen
utbildningsbeskrivningen?

Datum: 2016-09-26
Mkt
dåligt

123456
□□□□□□

Mkt
väl

□ Ej tillämplig
□ Kan ej bedöma

Mkt
liten

123456
□□□□□□

Mkt
stor

□ Ej tillämplig
□ Kan ej bedöma

Medelvärde: 5,3
Bortfall: 1 person
2. I vilken utsträckning anser du att utbildningens
mål uppfylldes?

Medelvärde: 5,3
Bortfall: 1 person

3. I vilken utsträckning anser du att kursens
upplägg/arbetsform fungerade?

Mkt
dåligt

123456
□□□□□□

Mkt
väl

□ Ej tillämplig
□ Kan ej bedöma

Mkt
dålig

123456
□□□□□□

Mkt
bra

□ Ej tillämplig
□ Kan ej bedöma

Medelvärde: 5,2
Bortfall: 1 person

ALLMÄN BEDÖMNING
4. Hur bedömer du lärarens/lärarnas insats?

Medelvärde: 5,4
Bortfall: 1 person

5. Kommer du att rekommendera utbildningen till
kollegor med liknande yrkesroll?

Inte
alls

123456
□□□□□□

Ja
absolut

□ Ej tillämplig
□ Kan ej bedöma

Mkt
dåligt

123456
□□□□□□

Mkt
bra

□ Ej tillämplig
□ Kan ej bedöma

Medelvärde: 5,6
Bortfall: 1 person
6. Hur fungerade det praktiska arrangemanget,
såsom lokal, förtäring, material och information?

Medelvärde: 5,5
Bortfall: 1 person

7.

Hur bedömer du utbildningen som helhet?

Mkt
dålig

123456
□□□□□□

Mkt
bra

□ Ej tillämplig
□ Kan ej bedöma

Mkt
lite

123456
□□□□□□

Det
mesta

□ Ej tillämplig
□ Kan ej bedöma

Medelvärde: 5,4
Bortfall: 1 person
8. Kommer du att kunna tillämpa
dina nya kunskaper på din arbetsplats?

Medelvärde: 5,7
Bortfall: 1 person

UTVECKLING AV UTBILDNING
9. Var det något du saknade i utbildningen eller något du tycker kan utgå?
9a. Saknade
9b. Kan utgå
 Introduktion i Pingpong, kunna dela
 Våld mot kvinnor.
dokument gemensamt.
 Studiebesöket på SÖS.
 Flera röntgensjuksköterskor.
 Studiebesöket på SÖS skulle vara mer
 Mer om kulturella skillnader.
strukturerat för att få ut något av det.
 Kan inte komma på något.
 En av bröstdiagnostik – för mycket av
samma sak.
 Lite mer om förändringar, hur dem ser ut
på bild.
 Bröstdiagnostik, handlade lite om nya
tekniker men det blev för enkelt (vi vet hur
 Lite mer information inför kursstarten.
MR funkar, med lite extra, djupare
Hade önskat få hela programmet veckan
information).
innan.
 Tycker att det är lite tungt med
projektarbetet. Hade istället önskat mer av
hemtentamen.

10. Vilka var utbildningens tre främsta styrkor respektive svagheter?
10a. Styrkor
10b. Svagheter
 Flera bra föreläsare i olika relevanta
 Lite högre tempo de första dagarna.
ämnen.
 Mikrofon vid vissa föreläsare.
 Kunna byta erfarenheter med andra
 Skulle finnas en fortsättning…
röntgensjuksköterskor.
 Mer tid.
 Täcker det mesta inom mammografi.
 För lite tid för projektarbetet.
 Bredd och djup inom ramen för
 Handledningen mycket dålig från KS,
bröstradiologi.
återkoppling!
 Duktiga föreläsare passar vår
 Kanske för mycket tid som la sig på
verksamhet.
positionering. Mer strukturerat studiebesök
 Kunniga lärare, Agneta och Christin.
på SÖS.
 Bra och duktiga föreläsare.
 Planering.
 Bra utformad internetsida.
 Kanske, ibland för mycket tid.
 Deltagare från hela landet.
 Hade önskat lite mer information inför
 Innehöll alla delar som behövs i vårt jobb.
projektarbetet.
 Heltäckande föreläsare.
 Hemtentamens frågor. För kort tid att göra
etc.
 Deltagare från nästan hela Sverige.
 Projektarbetet samtidigt som man ska
 Bra föreläsare + patientföreläsare.
jobba.
 Bredden på föreläsningar/ämnen,

Dagarna var långa.
kunskapen hos lärare och alla deltagare
samt det man delger.
 Lokalerna, antal deltagare och
föreläsarna.
 Träffa andra kollegor.
 Alla kursdeltagare, föreläsare och lokal.
 Många bra föreläsare, kursledare och
deltagare.
 Olika föreläsare/föreläsningar.
 Kursdeltagare – olika åldrar, erfarenheter
och sjukhus.
 Lyssna på alla olika projekt.
 Bredspektrum av olika subjekten.
 Projektet blev riktigt intressant och
relevant för vårt arbete.
 Lagom stor grupp, mycket intressanta
föreläsare och bra lärare samt struktur.
 Fint att bli bjuden på fika.
 Bra föreläsare och upplägg.
 Föreläsning, diskussion och presentation.
11. Har du några förslag till hur utbildningen skulle kunna förbättras?
 Mer föreläsningar de första två dagarna.
 Mera bilddiagnostik praktiska övningar även där.
 Mer praktisk information inför projektarbetet, hur upplägget bör vara osv. det var länge sedan vi
skrev uppsats.
 Fler gruppdiskussioner i varierande ämnen.
 Andra dagen var väldigt mastigt program medan dag ett var väldigt lugn.
 Mer psykologi, hur man hanterar kvinnor i kris.
 Vid inställningstekniken var vi för många och hade varit bra att få fler kvinnor att ”lägga till”
med olika svåra bröst.
 Kanske mer tid, bättre lokaler och längre tid för inställningsteknik.
 Något lång första dag med ”lära känna varandra”, man är laddad för bra föreläsningar.
 Första dagen kunde inledas med ”matnyttiga” föreläsningar för att känna att man är igång.
 Projektarbetet tar långtid och är tidskrävande vilket kanske skulle kunna få folk att inte läsa
kursen. Så mer tydligt i hur man vill ha projektarbetet.

ÖVRIGT
12. Övriga kommentarer
 Tycker kursen har gett en bredare förståelse från allt till patienterfarenheter till hudförändringar,
patologi. En kurs alla borde få chans att gå som jobbar inom mammografi, toppen!
 Bra utbildning, trevligt att höra hur andra jobbar. Rekommenderar gärna. Skulle vara bra med
fortsättningskurs året efter.
 Rekommenderar verkligen denna kurs för alla röntgensjuksköterskor som jobbar med
mammografi.
 Lite mindre grupper vid de praktiska övningarna. Då det var dålig luft. Kunde gått ut 4 och 4 till
exempel.
 Läkarföreläsningen på SÖS kunde varit bättre.
 Hoppas kursen kommer varje år (för nya medarbetare)!
 Bra utbildning. Nu har jag lite som jag kan använda mig av i dagligt arbete.
 Jättekul/roligt att träffa kollegor från landet. Givande med projektarbetet.
 Tror att utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som inte arbetat så länge.
 Möjligen lämpar sig utbildningen allra bäst för sjuksköterskor som inte har jobbar så många år
med mammografi.
 Kul och nyttigt att träffa kollegor från andra ställen i Sverige.
 Projektarbetet tar mycket energi.
 Tror det finns det som vill gå kursen som avstår just för projektarbetets skull.
 Är nöjd med allt. Intressant och lärorikt.

Det är värdefullt för oss om vi får använda dina erfarenheter från kursen för att kunna utveckla den.
Ange din mailadress om vi kan kontakta dig:
an1_@hotmail.com
pia.johansson@regionjh.se
paivi.vallius@regionjh.se
Adriana.andrei@unilabs.com
Lina.bolinder@unilabs.com
Kerstin.hedman@regionhalland.se
Anna.m.sandell@gmail.com
Helena.sackesjo@ltv.se
lottamiettinen@hotmail.se
olga.johansson72@gmail.com

