SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING
Föreläsningarna:

Medelbetyg

1. Vad är fenomenet benledning?

4,5

2. Kliniska mätningar och erfarenheter.

4,0

3. SSD, ensidig hörsel med mångsidiga besvär.

4,0

4. Audiometriska benledaren radioear B81.

3,6

5. Benlednings ABR

4,1

6. Workshop Oticon Medical

3,8

7. Workshop Cochlear

3,8

8. Workshop Med-El

3,8

9. Barnaudionomerna Sahlgrenska – Vad man kan tänka på vid en utprovning.4,5
10. Vad är HINT, Hagerman. När används vad?

4,0

11. Olika frågeformulär.

4,0

Generell utvärdering:
Vilken är din totala uppfattning kring nätverksträffen?

4,8

Kommentarer:


















Superkul att träffa andra och även möta företagen lite mer intimt.
Bra innehåll med blandade föreläsningar, alla relevanta för ämnet.
Mycket givande att träffas kring dessa frågor då det är ett smalt område och alla kollegor
inte jobbar med baha.
Bra föreläsningar.
Hög nivå på föreläsningar och mycket intressant.
För lite tid att besök utställare.
Bra blandning.
Viktigt forum
Bra! Många föreläsningar, några fick för kort tid.
Första gången jag deltar och hade ej några förväntningar, men trevligt att träffa andra
audionomer som arbetar med Baha.
Bra föreläsningar. Intressant.
Mycket bra. Fina föreläsningar, bra stämning och miljö.
Det enda stället jag kan diskutera baha på en bred nivå.
Viktigt att byta erfarenheter med den lilla grupp som jobbar med detta.
Mycket intressant alltid trevlig att träffa baha audionomer oavsett program egentligen.
Bra föreläsningar. Bra att företagen varit delaktiga. Bra aktiviteter. Bra boende.
bland annat för att jag arbetar på en mindre klinik.
Mycket ny forskning och nya rön









Hög nivå på föreläsare, intressanta diskussioner varierande program.
bra föreläsare. Intressant ämnen.
Spännande föreläsningar! Lite kort om tid.
Helheten av dagarna upplevdes mycket positivt med engagerade deltagare.
perfekt!
Ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter: höra om nyheter och fördjupa sig i olika delar av
området.
SÅÅÅÅ bra forum. Oftast är man ganska ensam att jobba med benförankrat så behovet att
träffas är stort.

Vad tycker du om kringarrangemangen, boende, mat, kvällsaktivitet etc?
 Toppen
 Mycket bra
 Alla +! Superbra ordnat! Så kul med Universeum!
 Väldigt trevligt och bra arrangerat. Roligt att göra något annat tillsammans.
 Älskade rundvandringen på Universeum och god mat.
 Fantastiska, magi att få uppleva akvariet.
 Mycket bra, lyxigt. Lite stressigt till kvällsaktiviteten men det var det värt.
 varit mycket bra hela arrangemanget.
 Kul med quize. Mycket bra lokal, boende och kvällsaktivitet. Bra engagemang från
arrangörerna. Kanske lite sent och tidigt dagen efter.
 Mycket bra! Bra hotell med bra läge. Mycket bra kvällsaktivitet.
 Jättebra! Blev lite sen tillbaks
 Mycket bra. Roligt med besök på Universeum!
 Mycket bra. Roligt med besök på Universeum!
 Mycket bra boende. OK mat. Egentligen lagom långa föreläsningar, men schemat hölls ej.
Lite för intensivt, hade varit skönt att landa innan middagen. (som för övrigt var toppen!).
 Toppen! Bra jobbat :)
 Toppen
 Tipptopp. Underbara värdinnor Ann-Charlotte och Maria. God mat. Supertrevlig
kvällsaktivitet. Mycket välordnat.
 Fantastiskt bra! Boende bra, nära tågstationen! Fint hotell! Bra föreläsningsrum.
Underbar kvällsaktivitet!
 Allt superbra. Bra hotell med bra konferensdel. Fina rum med bra säng och
kudde=mycket viktigt. Jättebra kvällsaktivitet med god mat och underhållning.
Trevligt att vara ensamma i en lokal, jättebra guidning i museet.
 Jättebra.
 Mycket bra
 Mycket bra boende. Kvällsaktiviteten var en otroligt roligt upplevelse. Maten helt ok.
Frukosten toppen. Hotell nära stationen.
 Ej med på kvällen.
 Mycket bra. Roligt med besök på Universeum!
 Bra boende och mat.
 Väldigt nöjd med boende och kvällsaktivitet. Även fika o mat var bra. Kanske skulle
funnits ett mer vegetariskt alternativ.
 Mycket bra. God mat, trevligt boende, intressant besök på Universeum.
 Mycket bra! Bra hotell, bra rum. God mat. Jätteroligt att få uppleva universeum på kvällstid, god mat.
 Mycket bra

















Jättebra.
Väldigt bra mat och boende och kul kvällsaktivitet., lyxigt.
Jättebra allting. Kul med Universeum, bra guide, roligt med tävling etc.
Kring arrangemangen var superbra! Mat och kvällsaktivitet var jättebra.
Mycket bra! Nöjd med allt.
Super. Bra mat. Hotellet var central och lyxig. Kvällsaktivitet var magisk. Regnskog och
äta med fiskarna.
Mycket bra, lagom längd på föreläsningar och pauser och påfyllning av energiförråden.
Kvällsaktiviteten var ett roligt avslut på en intensiv dag.
Jättetrevligt!
Mycket nöjd.
Trevligt inslag med universeum
fantastiskt!
Allt mycket bra
Mycket bra!
Mycket trevligt på universeum.
Jättebra. Tack för fina dagar.

Vad skulle du vilja förändra/förbättra till nästa nätverksträff?





















Mer grupparbeten. Prata om hur vi jobbar och få presentera i grupp. Kanske VG intervjua
Kalmar och presentera t.ex.
Att det ges mer tid för varje föredrag och workshop så att allt hinns med.
Inget bara hoppas att det håller samma mått.
Fortsätt med hög nivå och forskning kring ämnet.
mer tid för utställningsbesök. Bra med grupparbeten.
Fler möjligheter till workshop med förutbestämda frågor. Upplevde mindre samtal mellan
orter och kollegor.
Inget! Även om det var intensivt så har vi fått mycket på två halvdagar.
Det blir mycket komprimerat vilket dock är nödvändigt.
Kanske mer "luft" i schemat om någon föreläsare drar över. Generellt mer tid för
föreläsarna.
Lite mer luft mellan föreläsare och workshop, ifall man drar över tiden. Mer tid att titta på
och diskutera kring firmornas produkter.
Mer tid. Mer workshops med deltagarna/audionomerna. Skriv ut alla PP och lägg i
väskorna.
Mer tid till firmorna.
Programmet var super, dock lite tight om tid. Mer tid till vissa av föreläsarna.
Få föredragen för utskrift av åhörarkopior. Lite luft mellan föredragen då flera drog över
tiden.
Bra föreläsare A och O. ökar vår kunskap. Fallbeskrivningar i föreläsning som
barnaudionomerna gjorde.
Om det gick lite, börja tidigare eller 1/2 dag till.
Fungerar kanon kanske en dag till.
Lite längre tid för föreläsningar.
Vet ej. Kanske mer om utvecklingen av processorer
Se till att varje föreläsare har den tid dom kräver/behöver.














Att föreläsarna håller den tid de fått. Att ge föreläsaren ge mer tid 15 min är för kort. Några
minuters paus mellan för ev. teknikstrul och förberedelse för föreläsaren. Fanns lite tid att
besök företagens montrar.
Gå i samma anda som denna gång.
Kanske mer patient fall.
Info om hur man tänker vid benförankrad anpassning och mätning och bentrösklar/vad gör
anpassning och när går det inte att anpassa. Vilken litteratur finns tillgänglig.
Något längre tid till leverantörerna.
mer tid/inte så komprimerat program. Hellre färre och längre föreläsningar.
mer tid till utställning, workshop, komma läsa posters.
mer tid till föreläsare och reflektion allt har varit av stort intresse och värdefull att ta med
sig.
Inget

Längre tid till föreläsning TT.
Flera diskussioner (workshop) Lyssnar gärna mer på Tomas t och Lennart Magnusson.

Förslag till ämnen till nästa nätverksträff.






















Återkopplingsproblem. Rengöring av distans
Kanske någon som fått baha som skulle kunna berätta ur patientperspektiv.
Uppföljning av kvalitetssäkring. Forskning. Nyheter.
Uppföljning kring riktlinjer, vad har hänt.
Fortsätta att arbeta med kvalitetssäkringen. Fler patientfall. Lärorikt om både bra och
dåliga.
Fortsätta kvalitetssäkra vårt arbete.
mer patientfall. Kliniska erfarenheter. Lab med företagen.
Uppföljning av dagens nyheter med SoundArc och AdHear. Hur blev det? Nyheter.
Uppföljning av utprovning.
mer från Tomas Tengstrand! Intressanta tankar kring upplösning och integration och sänkt
förstärkning för förbättrad taluppfattning. Mer utbyte kring kliniskt arbeta och produkter
som används samt erfarenheter från de olika verksamheterna.
Information till anhöriga (ej föräldrar till barn utan till tex maka/make).
Diskussion, föreläsning kring utvärderingsmetod (utvärderingstid) Utvärdering, metod och
tid, dvs. fortsättning på workshop. Hur länge ska utprovning pågå? Ev. diskutera utbildning
till audionomer som är nya på baha. Nu är det beroende av tillverkarna och deras
utbildning plus kollegor på kliniken. Nytt workshop - folder/material till nya
benaudionomer?
Att Therese fortsätter eller liknande, OM VAD, man mäter och vad som händer när man
mäter, felkällor.
Jämförelse implantat baha och BoneBridge.
Vikten av diagnostik. Snabb diagnostik av benledning på barn. Utvärderingsmetoder,
föreläsningar om.
Hur långt har olika platser kommit med BCI? Annan forskning. Läkare. Framtiden.
Fortsätta med kvalitetssäkring.
Mera vad man gör på kliniker.
Fler diskussioner o patientfall. Patientfall för kännedom o även svåra fall för att diskutera
lösningar. Mera av Tomas T.
Aktuell forskning.













Det vore intressant om en ÖNH specialist om hur dom tänker när det gäller BAHA,
samarbete mellan ÖNH mott och audionomer mm.
Orsaker till varför baha är alternativet till att prova. Som mellanöresjukdomar mm. Mer
kvalitetssäkring!
Kvalitetssäkring - vad hände sen.
Uppföljning på benlednings ABR rutiner för kontroller.
Viktigt att ha med ny forskning även då.
Se tidigare men blandat med föreläsningar som från den här nätverksträffen. Bra också få
workshop.
Syndrom-baha. Hur ser det ut i världen.
verifiering?
Patientfall
ha med någon som själv använder benförankrad hörapparat som berättar om sin operation,
hörselhabilitering mm.
mer nyfiken på ben ABR och ASSR ben. Behov av mer info om hur signalen läses av för att
kunna känna sig stärkt i testsituationen.

Har du förslag på vad nätverket ska heta?














Nätverk för BAHS audionomer.
BAHS nätverksträff. Audionomer behöver inte vara med även tekniker kan vara med även
läkare kan vara med.
Nätverksträff- Benledd hörsel.
Kan det räcka med "benförankrade hörapparater" (trots att leverantörer vill kalla dom
processorer)
Fortsätta med samma namn. Säger vad det är för grupp.
Namnet är ändå ganska bra för det framgår tydligt vad det handlar om.
Nätverk/Expertgrupp benledd förstärkning. Nätverk benlett ljud.
Bahs audionomer världens bästa.
Enkelt: BAHA N(nätverk)
Bra namn som det är nu! Kanske: BAHA-lösningen när inte "vanlig" hörapparat fungerar.
NABH kanske?
BAHS-dagar för audionomer
Bestämma ett gemensamt namn i forumet för att benämna benförankrade hörapparater.
BAHS eller BCD.

Övrigt?








Stort tack till arrangörerna. Mycket bra jobbat.
Bra planering med lunch to till fre för att hinna hit och hem i vettigt tid. Viktigt att ha dessa
dagar. Eftersom pat. Inte är så många och frågorna behöver ventileras och arbetet
utvecklas.
Mkt. Bra upplägg med lunch till lunch för oss som åker.
PP bilder för lättare komma ihåg eller behöva skriva allt.
Saknat åhörarkopior eller länk i mail innan nätverksträffen. Större avstånd mellan raderna i
utvärderingen.
Stort Tack till arrangörsgruppen. Hjärta. Allt har varit mycket bra tack vare er STORA insats
och engagemang! Vi förstår det och är tacksamma.










Bra nätverksträffar, kanske kunde vi ha mer mailkontakt som grupp mellan träffarna. Hinta
varandra om man hittar någon ny forskning eller annat.
Stort tack för ett härligt dygn! Super bra arbete av arrangörer. Första jag är på
nätverksdagar och jag är supernöjd!
bra med pauser och inte för långa föreläsningar. Hur intressant det än är orkar man inte
sitta och lyssna för länge så det var jättebra upplägg.
Stor lyft från förra nätverksträffen i Lund. Högre nivå på föreläsare och intressanta
föreläsningar. Underbar kvällsaktivitet.
Audionomträffen var bra för både erfarna och dom som nyligen börjat arbeta med
benförankrade hörapparater, lätt även för de mindre erfarna att hänga med.
Gärna handouts till föreläsningarna senast till föreläsningen.
Bra att programmet är uppdelat på två dagar. Lättare med resa och att tillgodogöra sig all
input. Mycket bra arrangerat.
Tack

