
Utvärderingar Äldrekonferens 2015 

Antal anmälda 230 personer 

Antal inlämnade utvärderingar 67 st 

Fråga 1. Berätta vad du tyckte om konferensprogrammet 

NR Kommentar 

1 Konferensen har varit mycket givande 

2 Bra, men lite långt 

3 Bra 

4 Intressant och givande generellt. Jag är ny inom området 

5 Bra blandning 

6 Innehållsrikt. Man får engagemang att göra förändringar och använda nya kunskaper. 

7 För fullmatat, fokus tappas när det blir för många vinklar 

8 Helt ok 

9 Intressanta ämnen 

10 Något forcerat. Kunde varit kort paus mellan de olika föredragen 

11 Trevligt upplägg. Gick bra att följa föreläsarna trots ”korvstoppning”. Jag menar att de 
löste av varandra i snabb takt. 

12 Bra upplägg, innehåll 

13 Väldigt bra komponerat och aktuella problem/frågor i vårt yrke. Mycket ny kunskap! 

14 Över förväntan 

15 Helt otroligt bra upplagt. Perfekt med högst 15-30 min föreläsningar det gjorde att man 
inte kände sig trött och man kunde lyssna aktivt. 

16 Fantastiskt varierat och professionellt 

17 I det stora hela bra 

18 Bra program, stor spridning i programmet. Ger alla deltagare något att ta med hem till 
vardagen torts att vi arbetar med olika saker 

19 Allt var intressant och användbar information för oss som jobbar inom gruppbostad. Bra 
och nyttig info om vad man kan använda för de brukare man jobbar med, speciellt för de 
som redan är i hög ålder. 

20 Bra, inte så långa (som det brukar vara) föreläsningar 

21 Intensivt 

22 Bra innehåll. Lagom långa intervaller. Bra upplägg totalt 

23 Inget skrivet på denna punkt/ 

24 Mycket bra information, många olika infallsvinklar, en röd tråd, mycket intryck 

25 Bra program. Alla är viktiga 

26 Bra innehålll, hoppas det blir fler konferenser. Kompetensutveckling behöver vi mycket av 

27 Bra upplagt, fantastiskt avslut 

28 Bra utbud, berör verkligen åldrandet fram till döden 

29 Lite stressigt för vissa av föreläsarna. Kändes inte som vissa fick bli klara. Bra och kul med 
många olika föreläsare, men det kanske hade varit bra att hoppa över en så hade de andra 
fått mer tid. 

30 Bra med korta föreläsningar och omväxlande ämnen, det blev aldrig långtråkigt. 
Kungsbackadamernas presentation mindre bra, implementering av Tidiga Tecken inte så 
intressant för oss 

31 Mycket bra ämnen, som jag ska använda mig av. Till min egen familj, till 
gruppbostadspersonal 

32 Mycket intressant 



33 Mycket viktigt område att belysa 

34 Bra 

35 Bra. Saknar en föreläsare som hade pratat om Bemötande och demens (för de som har 
utvecklingsstörning)Koppling mellan Utvecklingsstörning och demens BPSD 

36 Bra, innehållsrikt 

37 Bra men det blev segt vid 13.30 

38 En mycket bra dag. Vissa föreläsare har fängslat mig mer 

39 Många bra och intressanta föreläsare, men lite segt ibland 

40 Det har varit väldigt intressant och bra. Mycket nyttig information 

41 Bra och varierande program 

42 Bra innehåll. Varierat utbud och många perspektiv och områden har vi fått ta del av 

43 Fint arrangerat. Mycket trevligt och vänligt bemötande i receptionen i service och 
smidighet 

44 Intressant och vi måste få mer kunskap 

45 Bra blandning på programmet 

46 Mycket bra 

47 Ett bra och varierat program lagom långa föreläsningar 

48 Intressanta och viktiga ämnesområden 

49 Bra och omväxlande program. Viktigt område att föra in till personal på boende mmm 

50 Spännande och tankeväckande 

51 Mycket intressant och bra program 

52 Mycket intressanta föreläsare 

53 Väldigt bra! Dock saknades möjligheter att ställa frågor pga att tiden var knapp 

54 Bra, relevanta ämnen, mycket tänkvärt 

55 Jättebra och bra föreläsningar 

56 Bra, härlig blandning av intressanta ämnen 

57 Efterlyser mer om utvecklingsstörning och demens. Vad säger forskningen? 

58 Väldigt givande och intressant 

59 Väldigt intressanta föreläsningar, mycket givande! 

60 Bra 

61 Lite mer bensträckare mellan föreläsningarna 

62 Bra upplägg men lite mastigt med så långa pass utan paus 

63 Bra i hela taget. Ibland för korta föreläsningar och vissa för långa 

64 Bra ämnen som går hand i hand 

65 Väldigt bra och mycket ”matnyttigt”. Mycket som man vill veta mer om 

66 Jag gillade hela dagen. Hade velat höra Conny berätta mer dock 

67 Intressant att få ämnet belyst av många och kunniga föreläsare 

  

 

 

Fråga 2. Om föreläsarna.... 

NR Kommentar 

1 Roligt och intressant att föreläsarna kunde vara så personliga och dela med sig av sina 
egna livserfarenheter i arbete och projekt 

2 Duktiga men lite mer färg och fantasi på text och bild-dukarna 

3 Conny och Maggan var bäst! 

4 Speciellt engagerande var Maggans smärtföreläsning 

5 Bra 



6 Tydliga och bra 

7 Kompetenta och kunniga inom sitt fält 

8 Helt ok 

9 Stina forcerade fram hela föreläsningen. Tyvärr 

10 Bra 

11 Duktiga både på fakta och erfarenheter 

12 Givande - alla 

13  

14 Kent Thuresson??? Vad gjorde han på denna konferens? Skamligt att ha en föreläsare som 
han bland alla övriga bra  

15 De flesta har varit fantastiska. Kent Thuresson var svårlyssnad för han svalde meningar 
och pratade väldigt fort- mycket tråkigt för hans ämne var så intressant 

16 Mycket duktiga och kunniga. Engagerande 

17 Väl förberedda och kunniga inom sina ämnen, gäller alla men speciellt Katarina Lindblad 

18 Bra föreläsare. Intressant. Smärtföreläsningen var mycket bra 

19 Otroligt bra och förklarat med lite nytt om att man börjar forska om äldre med 
funktionsnedsättningar, har aldrig fått bra information 

20 Conny B skulle ha fått mer tid. Intressant man 

21 En bra sammansättning av föreläsare. Fick mycket ny kunskap och ledtrådar att spinna 
vidare på 

22 Conny- väldigt duktig föreläsare 
Stina – Bra information med det gick alldeles för fort. Man hängde inte med. 
Britten- mycket bra 
Maggan – Extremt bra 
Christina och Josefin – Bra men ointressant innehålll 
Ida – För mycket info 
Kent – rörigt 
Kristina – Väldigt bra 

23 Kent Thuresson gamla siffror i statistik – särslkild kring Downs syndrom. Farligt! Virrigt! 
De övriga föreläsarna var bra! 

24 Intressanta och duktiga + inspirerande 

25 Bra föreläsare. Det jag fastnade mest för var palliativ vård med Britten Askestad och 
föreläsningen om smärta med Margareta Lunde – Martinsson 

26 Superduktiga. Tidiga Tecken kan bli bättre 

27 Föreläsningen av Margareta L-M var bäst. Inspirerande och bra föreläsare och man vill lära 
mer. 

28 Tydliga, sakliga, lätta att lyssna på 

29 Conny underbar! En riktig glädje att få lyssna på honom 
Stina toppenbra info, duktig föreläsare. 
Britten – Kanonbra info + tänkvärt lärande 
Maggan – Kompetent, och lätt att lyssna på. 
Bra föreläsare överlag 

30 Ida Kåhlin talar för fort. 
Moderatorn var bäst! 
Kent Thuresson hade  anhörigpresentation och en konstig framställning 

31 Mycket bra 

32 De flesta har varit mycket bra. Bra på att förmedla sitt budskap. Lite rörig presentation av 
Kent Thuresson 

33 Bra områden och variationsrika, särskilt föreläsningen om smärta, Tidiga tecken samt hur 
man talar om döden… och musiken 



34 Bra, kunniga i sina ämnen 

35 Bra 
Kent Thuresson – jätteintressant men otydlig powerpoint, jättestressad 

36 Bra och intressant. 
Delaktighet när vi blir äldre var lite mastigt särskilt med tanke på tidpunkten, före fikat. 
Direkt efter fikat, föreläsaren verkade mycket kunnig men vände sig bara till en liten grupp 
i publiken längst fram till höger. Lite svårt att följa vad han talade om. Känns som om han 
förutsatte väldigt mycket förkunskap. 
Sista mycket bra!!! 

37 Givande (Conny kunde ha haft mer tid) 
Maggan mycket bra 
Kent Thuresson??? 

38 Conny skulle ha fått mer tid. 
Margareta som pratade om smärta var mycket bra. Mer tid. 

39 Se ovan 

40 Bra men Margareta Lunde-Martinson var bäst, henne hade jag velat lyssna mer på. Men 
absolut bäst var Conny, hade gärna lyssnat mer på hans tankar, åsikter och 
livserfarenheter!  

41 Intressant att höra historia och egen historia. 
Mycket bra att få perspektiv på död och palliativ vård. 
Bra och fina redskap till att bedöma smärta. 
Fint att få förståelse för Tidiga Tecken och redskap att dokumentera. Bra att få förståelse 
för åldrandet. Fint att få kunskap om musikens innebörd. 

42 Bra föreläsare rakt över 

43 Bra upplagt program 
Tycker särskilt mycket om musikterapeuten, bra att ha i slutet! 
Vissa gick för fort fram, tex Thuresson. Annars var han bra- kunnig och med rolig 
utstrålning. 

44 Bra föreläsare 

45 Spännande och olika 

46 Toppen, lärorikt 

47 Duktiga och kunniga i sina områden 

48 Inspirerande! Kunniga! 

49 Pratade ledigt (de flesta) om , bra med teckentolk man kan lära sig lite tecken 

50 Bäst var avsnittet om ”Smärta-detektiv” 

51 Kent Thuresson och Margareta Lunde-Martinson var bäst. Britten Askestad som 
informerade om palliativregistrets funktion var också bra! 

52 Särskilt bra var Margareta Lunde- Martinson – Proffsigt, klart, spännande 

53 Mycket bra och relevant! 

54 Jättebra. Roligt att få höra på någon som själv lever i detta - Conny 

55 Bra och intressanta 

56 Superduktiga. Inte lätt att presentera/prata om så intressanta ämnen under så kort tid 

57 Intressanta! Bra fakta 
Kent Thuresson; gammal statistik, forcerad 

58 Bra En del bättre och intressantare än andra 

59 Väldigt duktiga! En del bättre än andra. De som pratade om Tidiga Tecken bör bli mer 
samspelta då de avbröt varandra ibladn 

60 Genomgående hög kvalitet 

61 Några pratade väldigt tyst. Man hörde väldigt dåligt 

62 Hög kompetens hos föreläsarna, bra variation på innehållet 



63 Både bra och dåligt. Ljudet var inte det bästa 

64 Bra med det hördes inte så bra, dålig ljudnivå/de första föreläsarna. 
Mer tid för Conny – hans budskap är mycket viktigt baserat på egna upplevelser 

65 Engagerade och engagerande. Bra moderator 

66 Tomt på denna fråga 

67 Bra! 

  

 

Fråga 3…. Om praktiska arrangemang 

NR Kommentar 

1 Fika och lunch var väldigt gott  Bra kvalitet! 

2 God mat, suveränt att man tar hänsyn till matallergi 

3 Jättebra! 

4 Fungerade bra allting med fika och mat 

5 Lite för dåligt ljud.  
Mycket gott fika och mat 

6 Bra. Negativt med tydligt när det börjar. 9-10 Väntetid 1 ½ timme för jag kom tidigt 

7 Helt okey 

8 Helt ok 

9 Tomt på denna fråga 

10 bra 

11 Bra arrangemang. Fin lunch, fika, frukt 

12 Perfekt 

13 Toppenbra moderator, väldigt god mat, kändes lyxigt att bli serverad vid bord. Fika 
toppengott. Tekniken fungerade bra (proffsigt) 

14 Välordnat 

15 Trevlig personal jättegod mat och fika. – Kaffet var så svagt vid em fikat- odrickbart (synd 
för det behövdes) 

16 Imponerande! Jättegott och fräscht. 

17 Bra! God mat och fika, bra med sträckpauser 

18 Mycket bra arrangemang, stort plus för maten  

19 Det var fint upplagt och  allt höll tiden 

20 God mat, bra fikapauser och bra service 

21 Mycket bra! 

22 Skönt att röra sig lite och samtidigt få en inblick och förstå hur vi ska arbeta 

23 Bra! 

24 Tomt på denna fråga 

25 Bra. God mat! 

26 Susanne var väldigt duktig och påläst. Tummen upp! 

27 Bra arrangerat och otroligt god lunch 

28 Fungerade bra, god mat, disciplinerad hållning av tider 

29 Tomt på denna fråga 

30 Mycket bra – vilken mat! 

31 Tomt på denna fråga 

32 Bra lokal 

33 Bra, svårt att hitta registreringen. Bra och snabb service vid maten 

34 Tomt på denna fråga 



35 En kortklippt kvinna som serverade kaffe var jätteotrevlig och kom med elaka 
kommentarer. Lunch – jättegod! 

36 Mycket bra och trevligt. Man känner sig väl omhändertagen. Saknade tydlig info om var i 
lokal vi skulle äta, fika . Hade känts bra med kort beskrivning innan varje paus 

37 Mat och kaffe mycket bra 

38 Dålig service vid lunchen. Att bara ha en fisk  till huvudrätt var konstigt 

39 Jättebra ordnat 

40 Ok! 

41 Tomt på denna fråga 

42 Fungerat mycket bra 

43 Se ovan 

44 Välplanerat 

45 Tomt på denna fråga 

46 Bra material 

47 Mycket bra, god mat och fika 

48 Bra anordnat, lokalmässigt, mat, materialtillgång( var man kan få tag på detta) Även det 
som delades ut 

49 Fina lokaler. God mat. Bra fika. Bra moderator 

50 Mycket bra och smidigt med bra mat och fin tidshållning av moderatorn 

51 Mycket god mat och fika. Bra lokal och varierat program 

52 Som vanligt. Supertrevligt och bra anordnat 

53 Mycket bra! 

54 Mycket trevligt. God mat 

55 Bra och fina miljöer. God mat 

56 Fantastiskt god mat, fika frukt mm 

57 Superbra. God mat. Trevligt bemötande av personalen (FUB) 

58 Kanonbra! 

59 Jättebra – god mat och fika 

60 Bra 

61 Mat och kaffe fungerade bra 

62 Bra lokal, bra lunch, bra fm och em fika 

63 Lite för långa pass skulle ha varit två rätter vid lunchen 

64 Bra. För långa pass! 

65 Lätt att vara här. Jättefin lokal, god mat 

66 Bra ordnat med mat och fika 

67 Bra! Svårt att ta sig hit, vägbeskrivning? 

  

 

 

Fråga 4.  Övriga synpunkter 

NR Kommentar 

1 Tomt på denna fråga 

2 Synd att man ej tar hänsyn till el-överkänslighet. Stäng av det trådlösa spara el/energi och 
dumpa alla onödiga skärmar som sitter uppe överallt 

3 Tomt på denna fråga 

4 Tomt på denna fråga 

5 Tomt på denna fråga 

6 Matnyttigt. Bra med information och broschyrer 



7 Duktiga teckenspråksöversättare 

8 Helt ok 

9 Jag tycker mer tid skulle ha getts till Conny. Hans tankar om åldrande mm 

10 God mat och fika 

11 Tomt på denna fråga 

12 Mycket nöjd! 

13 Väldigt givande dag med mycket info som ökar kompetensen hos mig/min arbetsplats 

14 Bra moderator. Information om att föreläsarnas bilder finns på hemsidan skulle 
framkommit vid dagens start. 

15 Snälla byt namn!!! På FUB Utvecklingsstörning har så kränkande och negativ status. Eller 
förklara att det är ett gammalt uttryck men använd det inte. Kognitiv 
funktionsnedsättning tex är en bättre förklaring 

16 Den bild som ges stämmer inte med verkligheten . De flesta äldre förståndshandikappade 
får aldrig något gruppboende. Var blir de av? 

17 Tomt på denna fråga 

18 Tomt på denna fråga 

19 Det var väldigt trevlig personal så kan bara säga att det var bara bra! 

20 Jag är jättenöjd med dagen!  

21 TAck 

22 Roliga föreläsningar. Man hängde med och förstod budskapen. MVG  

23 VAD VILL FUB???? 

24 Bra att resa sig mellan varje talare 

25 Berörd och berikad av musik en fantastisk avslutning! 

26 Supergod mat. Tack kocken 

27 Utbildningen ute i verksamheterna behöver ökas 

28 Tomt på denna fråga 

29 Bra info om Tidiga tecken men hade önskat mer konkret vägledning /info om demens hso 
personer med utvecklingsstörning 
Kanonbra att avsluta dagen med sång! 

30 Tips om hjälpmedel tex syn, hörsel, kognition kunde vara intressant ett annat år. Tips om 
hur man gör hörsel och synundersökning på äldre funktionshindrade 

31 För övrigt har jag gått massor av info av deltagare som är nyttiga 

32 Viktigt med ökad kunskap om utvecklingsstörning och åldrande 
Till något annat år; Goda exempel från boende med personer över 65 Hur är boendet och 
hur är förutsättningen för ett gott liv 

33 Tomt på denna fråga 

34 Tomt på denna fråga 

35 Bra lokal luftig, lite kallt 

36 Saknade skriftlig tydlig info om var man kan hitta powerpointpresentationerna , 
Worddokumentet som utlovades uteblev 

37 Lokalerna mycket fina! 

38 Jobbigt att sitta en hel dag 
Moderatorn gjorde dagen 

39 Tomt på denna fråga 

40 Viss servicepersonal var otrevlig. 
Tack för denna föreläsningsdag! 

41 Bra planerat i tid och raster. God lunch och fika 

42 Bra lokal och bra med tidshållning etc 

43 Tusen tack! Hoppas på flera inbjudningar till många fler konferenser här 

44 Tomt på denna fråga 



45 God mat mm 

46 Det saknas utredning för dova och utvstörda dementa 

47 Tomt på denna fråga 

48 Skulle vara intressant att få höra om läkemedel; den känsliga hjärnan och om någon har 
erfarebnhet av arbete med föräldrar som har intellektuella funktionsnedsättningar och 
som får barn. Finns det stöd? Vem ger stöd? Hur ser stödet ut? 

49 Tomt på denna fråga 

50 Tomt på denna fråga 

51 Ett viktigt ämne – kanske mer om demens vid Downs syndrom, symtom och 
förhållningssätt 

52 Tomt på denna fråga 

53 Kanske lägga konferensen på två dagar 

54 Tomt på denna fråga 

55 Tomt på denna fråga 

56 Ingen tid för frågor mellan föreläsarna 

57 Bra med Susanne Savanto! Perfekt med tider! Ingen fick dra över tiden 

58 Tomt på denna fråga 

59 Tack tack!! 

60 Bra 

61 Kortare lunch så man kan sluta till 16 för oss som reser 

62 Lite långt från centrum – transporter för oss som kommer långt ifrån (Jämtland) tar 
onödigt lång tid 

63 Tomt på denna fråga 

64 Vill att denna typ av konferens ordnas i Norrbotten för att få spridning i landet 

65 Tack för en mycket bra dag! 

66 Tomt på denna fråga 

67 FUB mödrar med ”barn” med utvecklingsstörnign som åldras som är här av eget intresse 
önskar att det fanns subventionerad avgift för  ”fattig pensionär” 

  

 

 


