
Utvärdering ST-akademins utbildningsdag den 3 juni 2022 med 

tema kardiogenetik  

 
Sammanställning av utvärdering som delades ut till totalt 18 deltagare.  

Betyg anges som medelvärde av samtliga inlämnade utvärderingar. Några deltagare har 

avstått från att betygssätta enstaka frågor. Betygsskala 1 – 5 där 5 är bäst. 

Samtliga kommentarer är direkt avskrivna utan redigering (mer än något stavfel och någon 

oläslig kommentar). 

 

 

Titel: Klinisk genetikers aspekt på ärftliga hjärtsjukdomar 

 Medel 

Ämne/framförande 4,4 

 

 

Titel: Aortopatier 

 Medel 
Ämne/framförande 3,9 

 

 

Titel/: Hypertrof kardiomyopati 

 Medel 
Ämne/framförande 4,4 

 

 

Titel: Ionkanalsjukdomar 

 Medel 
Ämne/framförande 4,6 

 

 

Titel: ARVC Arytmogen kardiomyopati 

 Medel 
Ämne/framförande 4,7 

 

 

Titel: Ärftliga lipidrubbningar och FH patient 

 Medel 
Ämneframförande 4,6 

 

 

Vilket är ditt helhetsintryck av utbildningsdagen? 

Medel 

4,5 

 

 

Har dagarna motsvarat dina förväntningar? 

Medel 

4,5 



Vad var bäst med utbildningsdagen? 

 Patientfall 

 Patientfall vid HCM 

 Bra ämne som är svårt att tillgodogöra sig annars 

 Kul med fysiskt möte 

 Bra föreläsningar 

 Bra att träffa kollegor 

 Ny information 

 Bra föreläsningar 

 Omfattande diskussioner 

 Menti 

 Patientfall 

 Mycket kompetenta och trevliga föreläsare 

 Bra tidfördelning 

 Tiden känns gå fort 

 Värdefullt med fördjupning i ett ämne som jag ofta möter men lagt lite fokus på 

 HCM och LQTS-föreläsningarna 

 Bra föreläsare 

 Träffa personer som vi jobbar med men aldrig har sett 

 Lektionstider 

 Externa föreläsare (erfarna) 

 Tillgång till kurser som vi inte kan delta i via SK-kurser 

 

 

Vad kan vi förbättra till nästa gång? 

 Mer patientfall och behandling i praktiken 

 Möjligen lite mer luft i schemat så att frågor hinns med 

 Göra det oftare? 

 Mer praktiska fall och exempel på patienter 

 Patientfall med exv. LQT och när det är indicerat med genetisk analys för att hitta 

LQTS 

 Kanske fler patientfall 

 Börja lite tidigare och sluta tidigare  

 Hypertrof kardiomyopat-föreläsare var för snabb. Kunde minska slides och ger mer tid 

för viktiga saker 

 Extra tid för frågor 

 

 

Ytterligare kommentarer: 

 Tack för en bra dag! 

 Kan vara för snabbt i vissa fall 

 

 

 

 

 

 

 


