
 

 

 

 

 

 
Medlefors konferensutvärdering 18-19 aug, 2011 

Antal erhållna enkätsvar: 28

Vad tycker du om konferensen som helhet? Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 0
(2) Två 0
(3) Tre 0
(4) Fyra 19
(5) Fem 9
(6) Uteblivet svar 0

Christian Ståhls föreläsning "Samverkan i arbetsinriktad rehabilitering" Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 0
(2) Två 0
(3) Tre 1
(4) Fyra 15
(5) Fem 9
(6) Uteblikvet svar 3

Sven Janssons föreläsning "Lärande utvärdering/följeforskning" Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 0
(2) Två 1
(3) Tre 4
(4) Fyra 18
(5) Fem 4
(6) Uteblivet svar 1

One-to-one-möten med projekt Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 0
(2) Två 0
(3) Tre 1
(4) Fyra 10
(5) Fem 15
(6) Uteblivet svar 2



 

 

 

 

 

Erfarenheter av långsiktig projektutveckling. Jerry Malmin/ Stellan 
Berglund 

Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 0
(2) Två 0
(3) Tre 5
(4) Fyra 8
(5) Fem 3
(6) Uteblivet svar 12

Bengt Dahlbloms föreläsning "Bedömning av arbetsoförmåga med hjälp 
av DFA -analys" 

Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 0
(2) Två 1
(3) Tre 8
(4) Fyra 9
(5) Fem 8
(6) Obesvarad fråga 2

Sven Vikbergs föreläsning "Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och 
utvärderingar" 

Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 0
(2) Två 0
(3) Tre 5
(4) Fyra 17
(5) Fem 6
(6) Uteblivet svar 0

Paneldebatt mellan projekt och politiker Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 2
(2) Två 10
(3) Tre 11
(4) Fyra 4
(5) Fem 0
(6) Uteblivet svar 1



 

 

 

Konferensplatsen Medlefors Folkhögskola (information, lokaler, mat, logi, 
m.m.) 

Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Ett 0
(2) Två 0
(3) Tre 0
(4) Fyra 3
(5) Fem 25
(6) Uteblivet svar 0

One-to-one möten är en bra form för erfarenhetsutbyte och lärande Antal svar på frågan:  28 av 28

(1) Instämmer 27
(2) Instämmer inte 0
(3) Uteblivet svar 1



 

 

Övriga synpunkter: Antal svar på frågan:  24 av 28

Ge längre tid för One-to-one möten Bra om man får träffa politikerna i t.ex. One-to-one möten så det inte blir så 
mycket positionerande
Jag är mycket nöjd med att ha träffat deltagare från övriga projekt för ett utbyte av erfarenheter. Jag tror att jag 
skapade många nya kontakter under denna konferens - positiva ringar på vattnet... Nu är det allas ansvar att föra 
detta vidare - bred sammverkan och aktivitet behövs!
One-to-one möten kan utvecklas för att diskutera metoder. Paneldebatten gav inte något när det gäller att få 
framföra våra erfarenheter. Behövde styras upp.
Längre tid för One-to-one möten önskas Blanda in politikerna i One-to-one möten alt. små workshops i smågrupper 
med politikern. deltagarlista med kontaktuppgifter bra med några föreläsare i allmänhet Man bör jobba för att få 
med representanter från näringslivet/arbetsgivare under sådana här det är arbetsgivarna som i slutändan kommer 
att ska anställa våra deltagare
One-to-one hade behövt mera tid, bra form och mkt nyttigt. Låt politikerna sitta med i samtalen med projekten, t.ex. 
under One-to-one där dom får höra oss berätta + att projekten skulle få chans att ställa frågor direkt "öga mot öga".
One-to-one möten borde vara längre tid avsatt Paneldebatten - mer tuppfäktning än disskussion om viktiga frågor. I 
övrigt jättebra dagar m. intressanta föreläsningar och möten med andra projekt o verksamheter
Rikspolitiker plus och minus. Ev. bättre med lokala? Måste "styras" hårt redan i upplägget. Ev. enbart svara på 
frågor? Mer tid för One-to-one.
Ta med Carro i arbetsgruppen för hälsa. Tycker att formen var jättebra! Hälsn. Michael
Blev för mycket debatt vland politikerna! Mer forum för lärande o dialog.
Fler lärandekonferenser Ett lysande sätt att lära av o ta del av andra projekt. Politikerdebatten borde vara mer som 
en "info" till politikerna om vad vi lärt oss och vilka problem som vi stött på. Denna info skulle de sedan kunna ta 
med sig och sprida vidare.
En bra lärkonferens som gärna kan göras 2 ggr/år
Paneldebatten skulle havarit mer "uppstyrd". Det satt riksdagspolitiker som mer såg det som en politisk debatt 
sinsemellan än intresserad av våra frågor/erfarenheter av att jobba i projektet med människor i utsatta situationer. 
Viktigt med exakta tider för politikernas inlägg. Moderator
Ge varje projekt 10 minuter presentation. Upprätta en macl lista. Bjud in SiP.
- Mer tid o strukturerat upplägg vid paneldebatten m. politiker. Viktigt att projekt/politiker närmar sig varandra för ett 
bra resultat. - I övrigt en kanon bra konferens. Fler tillfällen att mötas starkande o lärorikt !!!
Mer av One-to-one möten. Viktigt att/chefer myndighetschefer och politiker med
Mera tid på One-to-one möten 2 på em. är nog lämpligt. Möte med politikerna kunde vara i typ bikupeform. Blir 
mera samtal med politikerna istället för politisk debatt. Tack för med mkt bra konferens, den var mkt bättre än jag 
förväntat.
Paneldebbatten blev inte så effektiv när alla politiker fick besvara frågorna. One-to-one - hellre att 4 projekt sitter 
tillsammans och få längre tid eller att vi möter 2 projekt i stället för 3. Bra teman på företag. Bika gärnain 
näringslivet. Spridning.
Mer tid One-to-one möten. Längre tid på paneldebatten.
Fler av denna form av lärkonferens speciellt bra One-to-one för oss som arbetar i projekten. Mycket intressanta 
föreläsare.
Förberedd paneldisussion för att undvika politiska utspel och pajkastning. Målgruppenpresentation vore kanske 
vore en idé.
Hade varit mer givande om politikerna varit med på One-to-one mötena, hade då varit mer givande vid en senare 
debatt.
Svårt med politiker som gärna pratar runt frågan för att fiska röster. Kan man tvätt en politiker i smågrupper för att 
de ska slippa positionera sig hela tiden - kan bli en redovisning i storgrupp mot slutet av tiden. Skapar mer lärande 
kanske. DPA-analys - mycket prat och lite fokus på det som rörde detta tema - Mycket valjerande - som inte passar 
i detta sammanhang.
Paneldebatten skulle man behöva förbättra betydligt. Att de deltar i One-to-one möten vore ett bra sätt för 
kunskapsöverföring.
Tack för en mycket givande konferens! Det är en förmån att ha fått delta. Trevlig helg!


