
Kursutvärdering   
Medicinteknisk säkerhet SSEN60601-1 
 

 
Frågorna besvaras med siffra 1 - 5:  

 1)”lågt omdöme och 5)”väldigt bra omdöme” 
 

Lund 2018-09-18 och 2018-09-19 sammanslaget  

90 inkomna mer än 97% svar  
Överstämmer kursen med dina förväntningar. 1) håller inte alls med 5) överträffar min 

förväntningar 3,8  

Lokaler 4,1 

Mat och fika 4,1 

Var det ok med en hemläxa 3,4  

Kändes grupparbetet meningsfullt 3,2  

Kan du rekommendera kursen till någon annan 4,1  

  
Övriga kommentarer: 

2018-09-18 

Kunde varit intresse att man belyser att vissa leverantörer har börjat använda avskalade 

elsäkerhetskontroller. Tex Ultraljud. 

Gick lite snabbt ibland, många PPT-bilder överflödiga. Bra med exempel 

Onödig ”Kurs” 

Lokal saknar eluttag för laptops 

Till fikorna: Alla dricker inte kaffe och the. Vatten åtminstone vore en bra idé 

För kort kurstid, skulle varit ett par dagar 

Bra med många pauser. Väldigt svårt att hålla sig pigg efter kl 1500. Fler anekdoter hade gjort susen 

Skulle vilja ha mer exempel på tester man kommer i kontakt med vid elsäkerhetstester. Koppla upp 

olika scenario 

IT-delen kändes svår att greppa 

Bra utbildning, men det kändes hoptryckt. Kanske kunde anpassat innehållet och framför allt minskat 

antalet PPT-bilder. Bilder med 1 mkt och liten text- svårt att läsa 

Tryckt ihop mycket info på allt för kort tid 

Lite mycket att ta in på en dag 

Lite korvstoppning, men bra utfört 

Jag jobbar på en röntgenavdelning. Vi mäter endast skyddsjord. Ska vi mäta mer? 

  



2018-09-19 

Klockan i utbildningsrummet har varit sönder i flera veckor. Logistiken för kaffe inget bra. Bättre med 

dubbla köer 

Jättebra lärare 

Logistiken att ta mat kan bli bättre (ta från två håll). Saknade vatten under dagen 

Jag rekommenderar kursen till alla ingenjörer som arbetar med mätning av ström och 

säkerhetskontroll av medicinteknisk utrustning 

Tydligare instruktion och genomgång av grupparbetet. Allmänt väldigt intressant och lärorikt. Mer 

riktat mot utveckling/klassificering 

Bra kursledare med verklighetsförankring och goda erfarenheter från Medicinteknisk miljö 

Har regionfastigheter kännedom om med. Säkerhet. Lokal: obekväma stolar, för trångt mellan stolar 

Grupparbetet lite väl hafsigt/hastigt. Borde fått lite mer tid att diskutera 

Mycket information i kort tid, men var bra 

Skulle vilja ha mer kaffe under förmiddagen 

Stort tack för en givande dag! Mycket bra upplägg 

Kurs en gång per år. Tack 

Duktig kursledare men jag var inte så bra förberedd 

Hemläxan var svår 

Hemläxa: Förutsätter att man vet hur man gör test 

Jag behöver framför allt lära mig hur man gör elsäkerhetstest 

PEMS något abstrakt, möjligen mer konkret exempel 

Hemläxa är ok men svårt att pressa in det i dagliga arbetet. Grupparbetet något stressat hade räckt 

med Carlssons svarsgenomgång. Rekommendation – beror till vilken person och dess bakgrund. Bra 

för många unga MTingenjörer 

 

 


