
 
 
Utvärderingen av Vuxenhab konferensen 11 09 15-16 
 
Nationell vuxenhabiliteringskonferens 240 UTVÄRDERINGAR   

  
Stämmer 
inte alls       

Stämmer 
mycket 
bra 

1 
Konferensen har motsvarat  
mina förväntningar 5 7 51 105 70

2 
Huvudföreläsningarna har 
 behandlat angelägna teman 4 24 46 113 51

3 

Seminarierna har speglat aktuella utveck-
lings- 
områden inom vuxenhabiliteringen 4 8 33 116 75

4 

Posterpresentationerna har speglat angeläg-
na utvecklingsområden inom vuxenhabilite-
ringen 3 34 77 75 35

Kommentarer från 197 personer: 
 
Konferensen som helhet - innehåll 
Mycket bra konferens som helhet – trevligt, angelägna ämnen med roliga inslag, lagom 
långa presentationer (37) 
Andra dagen betydligt bättre än den första (1) 
Roligt att mycket handlade om teknik (1) 
Talare av hög kvalitet (3) 
Bra blandning – EBH -arbeten o vardagsarbeten (1) 
 
Utmärkt, fantastisk, suverän, superbra, skicklig, professionell moderator (25) 
 
Generellt för låg nivå på framförandena för ytliga föreläsningar - förbered bättre - en del 
tråkiga föreläsningar där de bara läser upp pp - presentationer – trist (4) 
För lite hab för mycket rehab (2) 
Det saknades perspektiv/projekt gällande det mångkulturella samhället vi lever i samt 
arbete av psykologer o sjukgymnaster (4) 
 
Konferensorganisation 
Mycket välordnad, trevligt, kanonproffsigt ordnat med mycket bra logistik (41) 
 
För lång lunchrast – slutar för sent på fredag (3) 
Torsdagen kunde ha börjat tidigare än 11.00 (2) 
2 för långa pass (1,5 tim) behövs paus o luft (1) 
Jobbigt att fokusera på engelskföreläsningen så sent på eftermiddagen (4) 
Svårt att läsa ut vad de olika föreläsningarna o seminarierna skulle handla om samt att 
vissa seminarier skulle gått flera gånger(2) 
Lite virrigt med biljetter till vissa seminarier och inte andra (1) 
Mer tid för att gå på fler seminarier (1) 



Huvudföreläsningarna 
Bra blandning på föreläsningarna – hög klass (41) 
Hans Lindgrens föreläsning var mycket bra/maxpoäng - för kort (11) men för lång (1) 
RGRM bra – mycket inspirerande (9) mindre angeläget (1) skulle varit kortare tid (1) 
Fantastisk bra föreläsning av Mikael A – mycket inspirerande! (6) 
 
Jurgen Broeren (bedrövlig engelska), David Brown och Penny Standens svåra att 
förstå –  bättre med kortare och mer fokus på resultaten - bra budskap men dålig pre-
sentation – ej rätt målgrupp (27) 
Hade varit bättre att lägga de 2 gemensamma föreläsningarna om träning via data/robot 
som valbart seminarium - för smalt för ”allmänningen” (6) 
Bottennappet var Arbetsförmedlingens okunniga representant (3) 
 
Lite mycket rehab – kan man habanpassa storföreläsningarna mer? (5) 
Finns det inte mer forskning om vuxenhabilitering? Alt mer vardagsarbete (2) 
 
Seminarierna 
Många bra seminarier och otroligt givande (9) 
Bra föredrag om att komma ut i arbetslivet (2) 
 
Lite kort tid på seminarierna – lite tid för diskussion – för långa pass (5) 
För stor variation inom samma seminarie – hade varit bra att fritt få välja bland alla. (5) 
Lite mera bredd på utbudet i seminarierna (2) 
AF var lite utanför området (1) 
Lite lite seminarier om transition (1) 
 
Lokal 
Trevlig, bra, fantastisk lokal och fin miljö och läge - lätt att ta sig till (16) 
 
Vacker men tröttande miljö med hög ljudnivå. Svårt att hitta dörrar etc (3) 
Stora lokalen var för mörk och för stor – svårt när man skulle anteckna o läsa. (3) 
Stolarna skulle stått sick-sack (1) 
Bättre sittplatser för lunchen, dålig lunchmiljö (6) 
 
Kulturella inslag 
Trevlig underhållning o kultur inte minst med Björn – musikens kraft – kul körsång (23) 
Roliga inslag t ex pussel - man piggnar till och kan hålla koncentrationen på topp (4) 
 
Mat och kväll 
Lyxig, kul fest, mycket bra - god mat, lagom lång, kul underhållning (15) 
Bra, god mat o smidigt (12) men långa köer (1) 
 
Middagen låg för sent på kvällen (1) 
Lunchmaten var inte god (9) För små lunchportioner (1) 
Skulle ha varit fralla till förmiddagsfikat dag 2. (4) 
 
Posters 
Kunde ha varit fler posters och utställare för få – varför? (7) 
Har tyvärr inte hunnit titta så mycket för trångt – dåliga (3) 



Teknik 
Alla moderatorer hade behövt mikrofon (5) 
 
Övrigt  
Kalas m program o anteckningsboken (4) 
Saknade posterförteckning i häftet men bra med tomma sidor (1) 
Bra tidpunkt i september (1) 
Alltid positivt med möjlighet att knyta nya kontakter (4) 
Borde kunna anmäla intresse t föreläsningarna längre tid, tråkigt att missa pga detta (1) 
Infon på hemsidan mycket bra (1) 
 
Fler bensträckare (1) 
Dåligt att inte tackpresenterna räckte – pinsamt (2) 
Behov av typ ”anslagstavla” nationellt på nätet – små notiser vad är på gång, projekt (1) 
Saknade yrke på namnskyltarna (2) 
 
 
Detta tar jag med mig hem  
Energigivande - allmän inspiration 
Mycket glädje och nytänk. Det finns mycket att utveckla och gå vidare med. Roligt att se 
så mycket människor som alla arbetar med att förbättra för pers med funktionsnedsätt-
ning – kollegor, föreläsare och deltagare (60) 
 
Nya kontakter som kan vara till hjälp/inspiration i framtiden – inte behöva uppfinna hjulet 
själv (5) 
Webbadresser, namn, rapporter o massa intressanta adresser till olika hemsidor (4) 
 
Konkreta tips/metoder /föreläsningar 
Hans Lindgrens ang paradigmskifte- Fördjupad kunskap om vad vuxenhabiliteringen 
står inför med teknik o utveckling (20) 
Hur viktigt det är att mer ta in transitionsprocessen i BoU-habiliteringen (15) 
RGRM - Baa – ting – chick – boom!! (14) 
Vikten av samverkan inte minst Hab o Psyk (13)  
Mentorskap – mentorskola (10) 
Diskussioner om arbetsmarknaden och personer med funktionsnedsättning – arbetsin-
tegration – coacher för unga (10) 
Det är mycket man kan göra med appar osv (9) 
CPUP (7) 
Praktiska tipsen bl a material som vi skulle kunna använda från seminarierna bl a för att 
möjliggöra större delaktighet (7) 
PV-läkares nätverk inom VGR (7) 
 
Övrigt 
Att arbetssätt skiljer sig oerhört mycket åt inom landet (1) 
Påsen (1) 
Vikten av att söka projektmedel så att medarb kan visa o utveckla det de gör (1) 
 
 
 



Detta vill jag ha mer av på nästa konferens 
Praktiska tips till arrangörerna 
Bensträckare (4) 
Bättre mat – varm mat till lunch (3) 
Fler kaffeautomater – för långa köer – fler sittplatser (3) 
Bättre att ha kortare lunch och mindre tid till poster fredag d v s sluta tidigare (2) 
Gemensam konferens över alla åldrar (2) 
Flera dagar (1) 
Fler posters (1) 
Fler utställare(1) 
Fylligare presentation av föreläsare (1) 
Vissa seminarier gå flera ggr - välja samman ett program som passar en själv (1) 
Bättre ljud (1) 
Tillgång till garderob (1) 
Mer godis (1) 
Sprid mer info till kommunala habteam (1) 
 
Direkta ämnen   46 kommentarer 
Fokus på autismspektrumtillstånd bl a forskning o utv arb - neuropsykiatri (9) 
Lätt utvecklingsstörning (3) 
Föräldraskap och utvecklingsstörning (1) 
 
Fysisk hälsa & forskning & vardagsaktiviteter – sjukgymnastik (3) 
Onödig ohälsa – interventioner att främja hälsa o förebygga ohälsa folkhälsopolitik (2) 
Mer teknik och Hälsa – hur använda IT ex facebook (3) 
 
Mer om hur kultur, musik, skapande påverkar vår hälsa o våra hjärnor (1) 
Föreläsning av Kristina Berg-Kelly – hur hjärnan utvecklas från ung till vuxen och hur 
det påverkar habiliteringsarbetet (1) 
Förvärvade hjärnskador (1) 
Gärna mera medicinskt (1) 
 
Brukarperspektivet – brukarmedverkan (3) 
Synen på funktionsnedsättning i andra kulturer.(2) 
Åldrande – över 55-60 år – demens och funktionsnedsättning (2) 
Personlighetsutveckling mot aktuella mål (1) 
Arbetsintegration – coacher för unga (1) 
Nätverksarbete kring den enskilde olika teman (2) 
Samverkan t ex hab psykiatri (2) 
Anhörigarbete (2) 
Arbeta konsultativt (1) 
Pedagogens roll i Hab arbetet (1) 
Prioritering (1) 
Sexualitet (1) 
Mat/ätande är ett eftersatt perspektiv (1) 
Kommunikation (1) 



Allmänt 
Beprövade erfarenheter även om forskning är bra – EBH, kvalitets- och verksamhetsut-
veckling, ny forskning bättre knutet till vux habs verksamhet (12) 
Lite mera aktivt ”grupparbete/samtal”. Mer konkret beskriva arbetsmetoder ev med öv-
ning med ”grannstolen” (10) 
Habiliteringsinriktade talare/ målgruppsanpassade (4) 
Vart är vuxenhab på väg. Angeläget att även i fortsättningen kunna ta del av vad olika 
aktörer gör – planerar att göra. Tydliggörande av habs ansvar (4) 
Tid för möte inom samma profession (7) 
Ex på hur brukare har lyckats med arbete, med stöd av hab fått mer kraft i olika sam-
manhang. (2) 
Fler brukare /unga vuxna som föreläser bl a deras syn på hab(2) 
Viktigt att huvudföreläsningarna är bra o generella så att alla deltagare engageras (1) 
Vid presentationen av studier o projekt vore det intressant att få info om hur det arbetas 
med resultatet efter det att studien/projektet avslutats (1) 
Mer utvecklingsprojekt som är utvärderade (1) 
Metoder som går att använda med en gång (1) 
Mer om att möte den komplexa världen – hur vi kan underlätta (1)  
Habiliteringsplanering – planer och utvärdering (1) 
Arbetssätt o fler behandlingsmetoder i paket (1)  
Erfarenheter av olika gruppverksamheter (1) 
Hur ser habiliteringen på begrepp som ”produktion”, ”effektivitet”, ”pinnar. Vad gör det 
med de anställda – hur hantera byråkratiska termer i människovårdande verksamhet? 
(1) 
Aktuella frågeställningar hos habiliteringscheferna (1) 
Medverkan av politiker på riksnivå (1) 
Utbildningscenter (1) 
Kompetenscenter (1) 
 
Sammanställt av Annika Sundqvist, Habiliteringen Göteborg o Södra Bohuslän 


