
Nedan följer en sammanfattning av de övergripande enkätsvaren från Barnveckan i 
Helsingborg 2006. 
 
227 svar av ca 380 registrerade läkare (60%) 
 
Män/Kvinnor 50% 
 
85% var medlemmar i BLF 
 
Åldersfördelning 
31-40 år 26% 
41-50 år 23% 
51-60 år 34% 
 
Tid i yrket 
ST pediatrik 22% 
Pediater< 10 år 19% 
Pediater>10 år 50% 
Professor 4% 
 
Arbetsplats 
Länsdelssjukhus 14% 
Länssjukhus  38% 
Universitetssjukhus 29% 
Offentlig ÖV  14% 
Privat  2% 
 
Antalet besökare uppdelat på dagar 
Måndag 85 
Tisdag 150 
Onsdag 176 
Torsdag 108 
Fredag 67 
 
Fråga: Var det lätt att få ledighet för att deltaga i barnveckan? 
 
51% lätt få gehör 
39% uppmuntrat 
9% neutral 
 
Fråga: Deltog du på sektionernas möten på måndagen eller fredagen 
28% deltog på måndag eller fredag, 7% visste ej att de fick om de ej var medlemmar 
 
I följande frågor kunde svarsalternativ 1-5 ges (1-mycket dåligt, 5 mycket bra, i tolkningen 
nedan anger neutral siffran 3. 
 
Fråga: Hur var presentation av Barnveckan på hemsidan? 73% bra eller mkt bra, 23% 
neutral 
 



Fråga: Hur tyckte du registreringen via nätet fungerade? 82 % bra eller mkt bra, 14% 
neutral 
 
Fråga: Hur fungerade kontakten med kongressbyrån? 84% bra eller mkt bra,  14 % 
neutral 
 
Fråga: Vad tyckte du om att ha en gemensam dag med barnsjuksköterskorna? 
Mkt bra 28% Bra 38%  Neutrala  30%    
 
Fråga: Hur var innehållet på gemensamma dagen? 
Mkt bra 30% Bra 58%  Neutral 10%    
 
Fråga: Vad tyckte du om att ha en gemensam dag med andra föreningar som ide? 
Mkt bra 24%   Bra 40%    Neutral 31%    
 
Fråga: Ska vi organisera Barnveckan på samma sätt nästa år? 
 
Ja  73%   Nej  8%   Ingen uppfattning  19% 
 
Fråga: Vad tycker du om att koncentrera antal möten till 2 per år (Barnveckan samt 
Riksstämman)? 
Mkt bra 58%  Bra 30%  Neutral 12%   OBS Ingen skrev dåligt 
 
 
Fråga: Ska posters ingå i Barnveckan?   Ja  96% 
 
Ska industrin bjudas in att deltaga med montrar?  Ja   97% 
 
Vad tyckte du om det sociala programmet?  
Mkt bra 35%  Bra 48%  Neutral 16%    
 
 
 
 
 
Sammanfattning av enkätsvar på vad deltagarna ansåg om de olika föreläsningarna: 
 
I princip alla föreläsningar fick mediansiffran 4 där bedömning var graderad från 1-mycket 
dålig till 5- mycket bra. Som mest upp till 10 % av alla de som svarat gav omdömet 1-2. 
 
54% av alla som svarade såg på postrarna och en övertygande majoritet av alla (96%) vill ha 
posterpresentationer även i fortsättningen.  
 
Kommentarer: Varierade mycket. En sak som BLF inte levt upp till är att lägga ut 
föreläsningsmaterialet på hemsidan i den utsträckning som lovats. Relativt många vill gärna 
ha övergripande ämnen som berör många barnläkare medan andra vill ha mer State of the Art-
föreläsningar. I övrigt var det svårt att hitta ett sammanhängande tema bland kommentarerna.  


