UTVÄRDERING AV UTBILDNINGSDAGAR I KORTFORMAT
15 – 16 mars 2012 i Eskilstuna
Sektionen för onkologi och palliativ medicin
VAD VAR BRA?
• Bra program i stort, bra tempo, variationsrikt och intressant. Bra med blandning av
olika yrkeskategorier. (6)
• Bra/i regel bra föreläsare, blandningen av föreläsare och ämnen vilka täcker både ett
bredare och djupare perspektiv, hög kvalitet. (10)
• Inspirerande föreläsare bl.a. om nutrition, de olika projekten och diskussion kring
rehabilitering.
• Lagom föreläsningstid på varje föreläsare.
• Glädjande med presentationer av magisterarbeten av sjukgymnaster. (2)
• Kul att få prova yoga, mer sådant om saker som är i ropet.
• Perfekt avslutning med yoga föreläsningen
• Programmet gav många tankar och idéer som kan bidra till utveckling av den egna
verksamheten. Föredrar blandat framför tema.
• Bra att föreläsningarna läggs på hemsidan.
• Bra arrangerade dagar, inkl föreläsningssalen samt lokalen för middag. (9)
• Allt sammantaget gjorde att jag känner mig stimulerad och inspirerad att fortsätta att
utvecklas i yrket och att arbeta med mitt yrke.
VAD KAN GÖRAS BÄTTRE?
• Yoga skulle främst vara praktiska övningar, gärna i mindre tom lokal.
• Finns bara lymf-strumpsponsorer. Ailos, Pari, Rehband mfl?
• Lite onödigt långa pauser
• Synd att utställarna/sponsorerna inte var kvar på fredagen när längre tid var avsatt (3)
• Mer existentiella diskussioner/existentiella frågor är ett bra tema som rör oss men det
behövs inspirerande föreläsare.
• Powerpoint/åhörarkopior innan (4)
ÖNSKEMÅL OCH FÖRSLAG INFÖR KOMMANDE UTBILDNINGSDAGAR:
• Kort intro om vilka deltagarna är och vad de arbetar med. (2)
• Ev små gruppuppgifter/aktiviteter för att bidra till ökat utbyte och diskussion. Få chans
att öka samarbete nu och i framtiden.
• Andning – praktiskt arbete för sjukgymnaster inom onkologi, olika
inhalationsutrustningar m.m.
• Samtalsmetodik (2)
• Palliativ föreläsning, hur arbetar vi runt om i landet? ASIH/MOH-team, Hospice etc.
• Onkologisk farmakologi (2)
• Hematologisk cancer (2)
• Senaste rönen och forskningen inom onkologin
• Smärtlindring (nya metoder, medicin, andra tekniska sätt att ge)
• Illamående

•
•
•

Ämnen som bemötande och hur man får kraft att orka arbeta inom detta område.
Palliativ/onkologisk rehabilitering, klargöra begrepp. Vilken/vad är den
sjukgymnastiska tårtbiten.
Biverkningar av mediciner och annan behandling. Hur får vi ihop biverkningar och
fysisk förmåga – är det kunskap som någon besitter?

