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6. Det här upplevde jag som särskilt bra under kursen: (öppen fråga)
Att den ligger i framkant när det gäller aktuell forskning. Mycket bra lärare som är ödmjuk men
mycket kunnig och påläst.
Rickards kunskap!
Rickard. Tack!
Rickard gör ett fantastiskt jobb som föreläsare. Knyter ihop forskning och praktik/tillämpning på ett
föredömligt sätt. Fantastiskt att få så mycket ny och uppdaterad forskning.
Stark anknytning till aktuell forskning och det som är på gång i fältet personlighetsstörningar samt
bedömning. Diskussionerna mot slutet av kursen blev mycket givande med bakgrund av allt kursen
tagit upp.
Kunnig föreläsare, empiriskt tung, praktiskt användbar kunskap och verktyg samt framåtblickande.
Rickards breda kunskap och förmåga att anpassa föreläsningarna efter kursdeltagarnas frågor.
Öppenhet för att deltagarna får vara med i diskussionen och bidra med egna erfarenheter och
kunskap. Uppskattar särskilt att Rickard på ett självklart sätt lyfter fram viktiga kvinnliga forskare och
klinisker bland alla gubbar som finns inom fältet. Även hand föreläsningsstil som är mycket lätt att
lyssna på och förstå.
Rickards utomordentliga förmåga att redovisa ny forskning på ett pedagogiskt sätt.
Intressant, duktig kursledare (Rickard) Fått mycket ny kunskap och förståelse.
Ny gedigen forskning., kändes aktuellt.
Mycket hög abstraktionsnivå. Svårt att hänga med för en praktiker.
Andvändbar och högst relevant.

Fördjupning och problematisering av PD, komorbiditet, etiologi osv.
Rickards kunskap som han så generöst delat med sig av. Superbra med 40 minuter
sammanfattning av take home sista dagen.

Lagom nivå på hemtentan. Bra att även kursföreläsningar och gruppövningar och inte bara
examination var viktig del av kursen.

7. Det här saknades eller kan förbättras under kursen: (öppen fråga)
Lite rörigt från kursanordnaren kring logistik, luncher samt kost.
Inte så många videoklipp efter varandra sent på eftermiddagen. Tänk på att boka rätt lokal. Lokalen
4-5 juni var bäst!
Specialistnivå i föreläsningarna men inte i examinationen och hemtentan var allt för lätt. Som minst
borde vi behöva läsa artiklarna snarare än sammanfattningarna för att besvara frågorna. Jag tycker
det är viktigt för att specialistutbildningen ska ha tyngd och förhålla sig till kurserna ska motsvara 7.5
hp.
Försök ha stor lokal. Kanske lägga till behandling av högt P såsom LM eller resursgrupps-ACT. Mer
lättläst ??? tog artiklar i beteendegenetik – så nytt.
Kommer inte på något. Möjligen att handouts och information borde skickas ut tidigare, vara
tydligare.
Små rum första dagarna.
Genomgång av PID-5- tolkning, m.m.
Det kommunikativa kring mailkontakt, artiklar, material krånglade en del.
Bedömningsstöd gällande instrument.
Ett plattform där man kan hämta ner all information för kursen. Mailsystemet har inte fungerat och
jag tycker det är tråkigt att komma till en kurs jag motiverad för. Gillar inte heller att lägga energi på
kursen åt att reda ut mailstrul.
Konstigt att bjuda in till mingel när varken kursledare eller lärare själva deltog. Bra lokaler, fika och
lunch.

