Utvärdering ST- dagar i Boden 7-8 okt 2008
•

ST- dagarnas innehåll- vad har du uppskattat?
o Träffa ST- kollegor och diskutera gemensamma problem/aktuellt
frågeställningar. Mats o Magnus presentation inspirerar till eget projektarbete
o Har börjat planera mitt projekt
o Socialt umgänge
o Träffar andra ST- läkare, hört deras problem
o Inga förväntningar, OK
o Arrangemang, mat, samvaro, diskussion
o Mats och Magnus föreläsning inspirerande
o Intressanta projekt, väckte nyfikenhet, intresse
o Viktigt ämne, tankeväckande brainstorming
o Livliga diskussioner
o Bra tema
o Intressant , tankeväckande kring fördjupade studier, forskning. Givande
diskussion runt läkarutbildning
o Fått dela problem och hört andras lösningar
o Fått träffa divisionschefen och andra från landstinget
o Det öppna ordet, högt i tak, inspirationsgnista
o Genomgång av projektarbete, Bo Westerlund m medarbetare
o Givande diskussioner, det finns hopp för oss
o Möjlighet att träffa kollegor o diskutera gemensamma frågor
o Gemenskap, forum för ST- läkarna. Slapp se seglingskillen igen
o Att vi träffas och pratar med varandra
o Landstingsinformationen, bör vara återkommande. Möta ST- kollegor.
o Först och främst att träffa kollegor

•

Vad har du saknat?
o Känns som termin 11, luddig frågeställning, osäker på vad som efterfrågas,
otroligt ineffektivt, nästan helt meningslöst, saknar konkret upplägg, fick inga
bra svar, bara fler frågor
o För mycket prat sista dagen
o Mer tid åt ST- läkarna
o Information om hur bidragsansökan går till
o Beslut om studierektors ansvar, mentorslistan
o Jag var nog inte klar med min idé
o Gruppövningar ostrukturerade, sammanfattning inte givande
o Styrning av grupparbeten
o Hårdfakta hur man processar sin idé, vetenskapliga elementa. Vilka resurser
har vi till vår hjälp?
o För lite tid till diskussion
o Mer tid till diskussion, minst en halv dag
o Konkreta tillvägagångssätt, vem ska man kontakta
o För kort möte, någon dag till ger bättre sammanhållning
o Mer tid till diskussion ST-läkare emellan
o Mer tid, diskussion borde fortgå under hela året
o Tid att diskutera för oss angelägna frågor
o Vetenskaplig ”touch”, vetenskapens speciella krav. Vad är vetenskap…? Bra
presentation av Bosse o medarbetare

o ST- läkarna som ej kom
o ST-tiden skulle ha varit längre. Agenda m frågor i förväg till nästa gång ger
förberedelsetid
o Konkreta jämförelser av ST- läkares arbetsdag, hur bör den se ut?
•

Har ST- dagarna fört dig framåt- varit värdefulla för din utbildning?
1. Ja, definitivt- II
2. Mycket givande- I
3. Ja- IIIIIII
4. Svårt säga hur- I
5. Mer informativa än framåtförande- I
6. Nej- I

o Sociala sidan mer värdefull
o Bra info om projekt, blivit klokare, trevligt träffa kollegor, lärorika
diskussioner
o Intresse väckt för projekt och examen, fått ansikten på ST- läkare o
studierektorer
o Alltid bra träffas, detaljdiskussion svårt, ej lett framåt
o Ffa nya idéer/lösningar på problem, nya tankebanor
o Bra med tips/tricks ang. arbete
o Känsla att delta i utbildning o ej vara enda elev, väckt längtan efter
vetenskaplighet I ST- utb efter lång tids kliniskt arbete
o Mycket nya intryck om forskning
o Av största vikt för att hitta framåt, ej simma ensam i havet
o Bra för sammanhållning, många verkar må dåligt
o Rädd att glömma visioner i vardagen
o Både inspirerande o frustrationsskapande
o Lite mer fokusering på vetenskapliga problem
o Ganska mycket nya tankar o verktyg för min utbildning
•

Praktiska arrangemang?
o OK
o Utförligare presentation
o Urusel mat, hellre utomhusaktivitet och senare slut än oavbruten diskussion
o Grekisk buffé var bra, resten OK
o Bra, roligt med bad. Önskade lokal historia, Rödbergsfortet
o Hotellmat mindre bra, rolig relax, dålig akustik föreläsningssalen
o Bad o mat trevligt, dålig hotellmat
o Bra IIII
o OK frukost, dålig lunch, bra middag. Boendet OK.
o Helt OK, nästa gång – badtunna!
o Ej badat men i övrigt utmärkt upplägg
o Bra organisation, både hotell och fritid
o Fint arrangemang, lite dålig kvalité på maten
o Bra, dålig akustik i salen, flera hade svårt höra, många svåra förkortningar
o Dåligt angiven plats på inbjudan. Finns bättre lokaler men sekundärt
o Har fungerat bra
o God mat

