Utvärdering av NätRom-konferensen i Vadstena 10 och 11 nov 2011
(1=dåligt, 5=mycket bra)
Vad tycker du om konferensen som helhet?
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Vad tycker du om föreläsaren Unni Lindström?
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Bra ämne men fastnat i förklaringar/forskningsriktning, inget praktisk tipshänvisning.
Innehållet i föreläsningen bra men alldeles för långt.
Svårt att hålla koncentration. Hade varit bättre med små microföreläsningar och
sedan gruppdiskussioner.
Svårt att följa med i hennes filosofiska ”utsvävningar”, för mycket andligt och
religiöst för min smak!
Flummigt, svårt att följa hennes resonemang. Ingen tydlig linje. Endast enstaka
delar kunde jag ta till mig. Samma sätt att föreläsa som för 10 år sen.
För ”tung” – svårt att hänga med och svårt att ställa frågor då det är så många
åhörare.
Vad tycker du om föreläsaren Kenneth Rydenlund?
1
2
3
4
5
111 11111111 11111111111
11111111111 1111
11111111111
111
111
Repetition inför diskussion
Snabbt tal vid föreläsning och svårt att ”hänga med”
Låg röstnivå
Innehållet bra men svårt att lyssna på.
Svårt att hålla koncentration. Hade varit bättre med små microföreläsningar och
sedan gruppdiskussioner.
Pratar fort. Svårt att förstå. Säkert en bra avhandling men tråkigt framförande.

Vad tycker du om föreläsaren Peo Sjöblom?
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Framtidens planering, visioner, oklarhet än, skissning.
Mycket intressant och något klargörande.
Förutsatt att man var med i Stockholm i september, annars hade det varit svårt
att ”hänga med”.
Vad tycker du om den efterföljande diskussionen om det nya lagförslaget?
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Framtidsbollande av patienter. Bra behandlade sedan försämring inom KV?!
Tack vare P-O närvara stundtals i gruppen.
Knepigt att föra en diskussion när det finns så många frågetecken kvar att räta
ut.
Hur har gruppdiskussionerna fungerat?
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Något svag gruppledare.
Tyvärr kom vi ifrån ämnet.
Vad tycker du om hotellet och maten?
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Maten var en 4, hotellet vet jag inte då jag blivit glömd vid bokningen och
hamnade på Slottsgården som var 2.
Hotellet bra, men maten var inte ok. Middagen var en katastrof.
Hotellet toppen! Maten sisådär…
Vad tycker du om ”tidsschemat” på konferensen?
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Övriga synpunkter
Skönt med tid emellan gruppdiskussioner och middag dag 1. Det behövs
eftersom dagen började tidigt för många.
Nina hade en bra sammanfattning.
Inte så mycket nyheter. Hade gärna velat få lite ”konkreta” tips på god
rättspsykiatrisk omvårdnad, inte bara teori…
Bättre fokus på de psykiatriska verksamheterna, bättre kopplingar mellan
föreläsningar? och den konkreta arbetssättet inom psykiatrin.
Oftast hördes inte vad lyssnarna hade för frågor, mikrofon bland lyssnarna hade
nog inte skadat.
Det var jättebra med uppdelningar i grupper.
Diskussioner i gruppen om dem två ämne
Skulle vara mera utrymme om diskussion i grupperna om
vårdandet/omvårdnaden från ssk-perspektiv och MSK
Kanske kortare tid för info om visioner
Det är oerhört värdefullt att träffa personal från andra kliniker och utbyta
erfarenheter.
Jag har två förhoppningar:
Att Nätroms hemsida förnyas/fräschas upp.
Att materialet/synpunkterna sammanställs och mailas till deltagarna.
Bra upplägg.
Svårt att se och höra från bakre bänkar.
Maten var mycket bra, hotellet hade låg standard.
Föreläsare Unni var utsvävande och pratade mer om ethos som en religion än
etiskt tänkande. Kenneth kunde inte heller hålla tråden. Monotont stakigt och
utan innehåll. Underhållningen på kvällen var stort plus för konferensen men det
fanns en avsaknad av aktiviteter på kvällen.
Avsaknad av struktur från ”staben” från Vadstena, för lite information om
praktiska saker.
Incheckning 17.00 sent.
Inget mottagande.
Gruppdiskussioner ostrukturerade.
För lite mat men god.
Föreläsningarna dag 1: mycket intressanta ämnen men föreläsarnas sätt att
föreläsa var sövande. Bra att varva med praktiska exempel och inte bara teori.
Gruppdiskussionerna är det bästa!
Bra att behålla gruppindelningen vid middagen!
Deet var lite svårt att höra vad Unni sa, men intressant och tänkvärt att ha en
föreläsning ur ett direkt vårdvetenskapligt perspektiv. Mycket bra att denna
sedan direkt följdes upp med Kenneths föreläsning då han kan konsten att göra
det svåra enkelt och prata om vårdvetenskapen i klinisk praxis. Peo var helt okej
men det väcker så mycket frågor som inte kan få svar vilket även återspeglas i
diskussionerna. På det stora hela en väl genomförd konferens, mycket trevligt

med extra underhållning vid maten. Fortsätt även att ha bordsplacering vid
maten då detta är jättebra i syfte att lära känna varandra och byta erfarenheter.
Bra boende.
Hotellet fräscht med god service.
Maten: lunchen var helt ok. Middagen var snålt tilltagen på stora tallrikar utan
grönsallad. Riset var dåligt kokt.
Detta uppvägdes av en mycket duktig kvinnlig artist och säng av
psykiatripersonal.
Dåligt bemötande, ingen som tog emot.
Unnis föreläsning ligger på en högre nivå än vad vi jobbar med.
Man skulle försöka göra det lite bättre med att planera.
Peo Sjöblom var mycket bra. tydlig och intressant.
Unni L föreläsning var något avancerad för de som inte hade någon akademisk
bakgrund.
Föreläsningen av Unni kunde varit mer anpassad för de olika yrkeskategorierna
som lyssnade.
Vad bra att äntligen används högtalaranläggning så alla hör.
PO Sjöblom för kort tid.
Mycket trevligt kvällsarrangemang.
Tack för en trevlig konferens! Det lilla uppträdandet, både skådespelaren och
sången höjde kvällen! Lycka till med 25-års firandet!
Mycket lite mat vid middagen på kvällen.
Större konferensrum så alla deltagare får plats vid bord.
Väldigt roligt för oss som inte varit med i gemet så många år att höra lite
bakgrund om NätRom. bra och roligt Nina!!

