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Fantastisk föreläsning. Mycket intressant. Bra upplägg! Mer såna föreläsningar!!!
Lärorikt och intressant.
Tydligt och bra. Humor, lätt att ta till sig. Önskade dock lite mer bensträckare.
Toppen. Vill ha handouts, bra att få innan.
Mycket intressant och väl genomförd föreläsning. Rekommenderar ofta
”Hemligheten” till patienter.
Fantastisk föreläsare, fängslande och lättillgängligt.
Hade önskat hela Power points.
Kunnig. Behaglig röst/tonläge, humor. Mycket intressant föreläsning, givande!
Trevlig föreläsningsdag.
Dålig organisation vid fikat. Tog tid och dåligt med plats. Saknades kaffe och kallt
vatten.
Oerhört spännande dag! Mycket bra föreläsare!
Oerhört bra, intressant och spännande dag.
Bra föreläsning. Saknade kallt vatten att dricka i pausen. Bra lokaler och upplägg.
Mycket givande. Innehållsrikt. Bara handouts inför föreläsningen som fattades, annars
allt utmärkt.
Intressant föreläsningsdag i lugnt tempo. Känner igen en del av detta men det har varit
bra att få höra igen. Intressant med parterapi. Allt kring föreläsningen har varit bra ex
lokal, högtalare m m. Tack för en fin dag.
Tack för en fantastisk föreläsning.
Mycket intressant. Mycket att ta in på en dag. Bra att ha med vid fortsatt läsning.
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En mycket bra förmåga att göra det begripligt.
Superintressant! Inspirerande, hoppingivande och mycket lärorikt. TACK!
Lättillgängligt, intressant!
Bra och innehållsrikt.
Inget om själva föreläsningen, den var jättebra. Men mitt lilla bord i föreläsningssalen
var kladdigt och smutsigt. Inte så trevligt. Tack för en bra dag!
Jättebra på att förklara, bra historik fram till nutid. Behaglig röst. Bra innehåll. Hade
varit bra med hand outs så att jag inte hade behövt anteckna så mycket då lättare att
hänga med.
Intressant 9-10 mindre intressant. Långt intro. Superbra helhet. Mer konkreta tips på
parterapi.
Tydligt, lätt att hålla koncentrationen.
Väldigt rolig föreläsare. Fångar intresset genom humor att prata om svåra saker.
Många bra belysande patientfall. Inspirerande!
En härlig berättare. På några få timmar kan man få en inblick i ett helt liv av arbete.
Användbara redskap för att arbeta med sig själv och patienter.
Mycket intressant att lyssna på honom. TACK för en givande dag!
Mycket bra föreläsning – bra tempo och lagom nivå.
Förmiddagen intressant, lätt att applicera på egen verksamhet och erfarenheter,. Egil är
lätt att lyssna på, håller uppmärksamheten uppe. Eftermiddagen bra med kliniska
exempel.
Väldigt bra blandning av teori och praktisk erfarenhet på ett lättfattligt sätt. TACK!
Mycket bra och levande framställning.
Lugn, pedagogisk. Önskar få materialet.
Egil binder fint samman olika teorier och befintlig kunskap. Direkt applicerbart i
praktiken.
Intressant och rolig föreläsning och pedagogisk. Bra med mycket patientfall ex –
mycket klinisk implementering, mycket bra med lite historik kopplat till teorierna. Bra
med repetition + sammankoppling av olika perspektiv och teorier, Mycket bra med
svensk föreläsare.
Pedagogiskt bra. Sakta och bra. Lätt att hägna med.
Fantastiskt bra föreläsning. Mycket matnyttigt. Intressant.
Fantastiskt med teckentolkarna.
Det hade varit bra med ett program vad fäller tider för kaffe och lunch. Bättre
organisation kring kaffet.
Åhörarkopior!!!
Mer och mer spännande – fallbeskrivningar och samtal i slutet – mycket intressant.
Något förvånad över det lite gammaldags genusperspektivet. Det är inte alltid mamma
som är närmast det späda barnet….Tack för idag!
Ville ha mer om relationer.
Intressant men det borde kortas ner vad gäller Egils egen historia samt historia i övrigt.
Mer om parterapi och anknytning och sexualitet.
Intressant tema. Saknar koppling till forskning/referenser till påståenden Egil gör. Lite
väl långa fikapauser.
Roligt att lyssna på. En bra blandning av teori och praktiska/konkreta exempel. Dt jag
saknar är mer parterapi och hur jag som professionell kan förhålla mig.
Mycket duktig föreläsare. Bra som intro till teori (basnivå). Lite för
förenklat/generaliserat för leg nivån. Jag saknade att han inte pratade om
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anknytningshierarkier. Tyckte att hans beskrivning av PTSD-behandling var ”slarvig”
och gick på tvärs med Foas och Shapios forskning. Hade önskat mer om parterapi.
Bra med konkreta fallbeskrivningar. Bra med blandning av individ och parrelaterade
berättelser. Väckte många frågor och ett intresse att läsa vidare om ämnet.
Intressant och givande.
Intressant dag – TACK!
Jättebra och spännande ämne men saknar mer struktur i föreläsningen (t ex hålla
tiderna) och önskade lite mer ”knorr” lite mer konkreta stoff i relationsterapidelen!
Men också lugnt och behagligt framförande.
Hade gärna fått det mer fördjupat i terapin..
Pedagogiskt och begripligt. Bra med tillbakablick, bakgrund. Intressant om trauma.
Intressant ämne. Kunde varit kortare utläggningar och mer fokus på teori och fakta.
Inte så mycket kringinformation i fallbeskrivningarna. Gått snabbare fram med teorin
och mer om hur själva terapin går till, konkreta exempel.
Lite för basal kunskap – för mycket generaliseringar och problematisering. Mer om
anknytningshierarkin.
Lite för långsamt tempo och föreläsningen spretade något. Skulle gärna haft mer av
konkreta patientfall och hur jan jobbar med dem.
För slarvigt med tiden, både på morgonen och efter lunch. Tråkigt att tappa 20 min.
Vore önskvärt med mer röd tråd, känns lite spretigt. Hade önskat mindre bakgrund och
mer fokus på kopplingen till relationsterapi. Sista delen var mest intressant men kunde
ha lagts mer tid på.
Intressant och matnyttigt, saknade dock referenser och förklaringar kring hur studier
på ämnet bedrivits!
Mycket var bra. Bra föreläsare. Hade dock önskat mer teori/Evidenshänvisning, lite
mindre fallbeskrivningar. Lite spretigt innehållsmässigt. Jag är glad att jag gick !
TACK!
Saknar forskningsbasen – vore intressant att få mer kring renare forskning. Mer teori
och mindre fallbeskrivningar!
Alltför mycket fokus på tidig anknytningsteori och utvecklingen av denna. De sista
timmarna var intressanta.
Jag tycker det var alldeles för lite om parterapi och hur anknytningen fungerar i
parrelationer. Det var lite för mycket basic information som vi redan hade.
Lite för svepande om hur man ser på trauma idag. Jag som klinisk psykolog inom
barnpsykiatrin känner inte igen detta. Snaskiga exempel! Föreläsningen var grund och
inte särskilt bra. Det finns några bra, vetenskapligt utforskade metoder t ex TF – KBT
och PE som man använder idag som inte alls är särskilt långe behandlingsmetoder.

