03.03.2009
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Møtepunkt 2 (Tverrfaglig samarbeide)
ca. 85 tilstede kl. 12.30
ca. 80 tilstede kl. 15.15
80 innleverte skjema, hvorav:
13 reseptarstudenter, merket ( R )
45 sykepleierstudenter, merket ( S )
17 vernepleierstudenter, merket ( V )
5 ansatte ved bolig,
merket ( A )
---------------------------------------------------------------------------------------EVALUERINGS-SKJEMA
Forelesning: ”Møte

med en ny virkelighet”

av Egil Rian

Hvordan var det faglige innholdet i forhold til dine forventninger?
Mye dårligere
enn forventet
R S V A

Dårligere
enn forventet
R S V A

Som
forventet
R S V A
03 05 05 01

Bedre
enn forventet
R S V A
09 32 08

Mye bedre
enn forventet
R S V A
01 08 04 04

Hvordan var presentasjonen av stoffet i forhold til dine forventninger?
Mye dårligere
enn forventet
R S VA

Dårligere
enn forventet
R S V A

Som
forventet
R S VA
02 03 03

Bedre
enn forventet
R S V A
06 27 10 01

Mye bedre
enn forventet
R S V A
05 15 04 04

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.
R S V A
17 14 05

Var forelesningen relevant for dine studier?
Overhodet
Ikke
R S V A

Nei, egentlig
ikke
R S V A
05

Sånn
passe
R S VA
04 01

R S V A
04 27 03

Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere?
Elendig
R S VA

Dårlig
R S V A

Sånn passe
R S VA
01 01

Godt
R S V A
12 21 11 04

Svært godt
R S V A
23 06 01

Passe
R S V A
12 43 13 02

For kort
R S V A
01 01
02

Alt for kort
R S V A
01 04 01

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang
R S VA

Litt lang
R S VA

Kommentarer:
1. A.
Jeg kommer fra ….. Avlastningsbolig – Namsos – vpl.
2. A.
Jobber med jente med sykdommen Spielmeyer Vogt, dette foredraget var veldig
godt å få med seg.
3. Spl.
Den beste forelesningen på lenge!
Vi har hatt lignende forelesninger før, men da ble det fokusert på alt som var dårlig
i helsevesenet, ble veldig negativt. Flott å høre om andre opplevelser.
Engasjerende og flink til å fortelle! Tror Henning har vært svært heldig med
familien sin!
4. Vpl.
Treffer publikum i salen, forteller på en god måte.
Ellers en ny og spennende vinkel å fortelle fra, egne opplevelser.
5. A.
Jeg kommer fra …. Avlastningsbolig i Namsos.
6. Res.
Flink til å snakke/forklare om denne opplevelsen.
Takk for forelesningen!
7. Vpl.
Kjempebra!
Har selv en lillebror som er sterkt psykisk utviklingshemmet med en forholdsvis
sjelden diagnose – kjente meg veldig godt igjen!
Veldig bra!
Tusen takk for tre flotte timer!
8. Vpl.
Veldig interessant tema, bra å få høre hvordan pårørende har det og føler. Godt å få
høre andres erfaringer + fra fagpersons erfaringer.
Bra forelesning med variasjon på musikk, tekst og film!
9. Spl.
God og inspirerende forelesning. Gripende og lærerikt. Skulle vært flere som dere.
10. A
Jeg jobber på …. Avlastningsbolig i Namsos.
11. Vpl. Kjempebra forelesning. Har selv arbeidet med ei med Spielmeyer-Vogt for et par
år siden, og kjenner igjen mye av det som du har tatt opp.
Mye nyttig og relevant informasjon om både diagnose og hvordan livet til Henning
og resten av familien er.
Veldig spennende!
12. Vpl. - Takk for ny input og ideer.
- har vært på forelesning med deg før, men fikk aha-opplevelser i dag, slik som sist.
13. Vpl. Helt supert! Veldig interessant å se ting i et annet perspektiv –
pårørendeperspektivet.
Få dele deres erfaringer både som pårørende og fagperson.
14. Res. Det var søtt!!
15. Vpl. Angrer ikke at jeg tok turen opp til Namsos og holdt ut dagen. Hadde små planer
om å droppe forelesningen i dag på mårran da jeg hadde nesten 39C i feber. Dette
var knallbra forelesning, stå på og informere flere for det er en kjempenyttig info
for oss studenter. Takk fro en kjempedag!!
16. Spl. En kjempeflott forelesning!!
17. Res. Et engasjerende innblikk i et spesielt sykdomsforløp. Flott foredrag.
18. Res. Veldig interessant selv om vi på res. faller litt ut.
19. Spl. Veldig god og interessant forelesning. Dette er noe som kan brukes til andre
pasienter, med andre sykdommer og ressurser. Mye av det du har sagt har jeg kjent
meg igjen i, og ser sammenheng til min og mine nærmestes situasjon som meg med
diabetes og andre diagnoser. Bra at du ser råd for å gjøre dette, tror alle har lært
mye av dette!
20. Res. Givende forelesning!
21. Res. Stor erfaring med funksjonshemning. Flink til å undervise om funksjonshemmede.
22. Res. Gjenkjennbart, fint å oppdage at noen har mer positive erfaringer med
hjelpeapparatet, da mener jeg å ikke bli møtt av en som sier NEI når han kan og JA
når han må, men omvendt.
23. Spl. Veldig bra framlegg med forskjellige ”virkemidler” (video, PowerPoint og
lignende) Du fikk oss engasjert!

24. Spl.
25. Vpl.

26. Spl.

27. Spl.
28. Spl.

29. Spl.

30. Vpl.
31. Vpl.

32. Spl.
33. Spl.
34. Spl.
35. Spl.

36. Spl.
37. Spl.

38. Spl.
39. Spl.

40. Spl.

41. Vpl.

Veldig fra foredrag!
Synes det var veldig bra at du tok med filmer om Henning og sanger!!
Kjempeflott forelesning!! Meget relevant for min utdanning. Skulle gjerne ha hatt
en lengre forelesning av den enn vi fikk i dag. Kjenner ei jente som har diagnosen
fra før og som brukte å være mye hjemme hos meg og sammen med mine barn
tidligere.
Synes det var svært interessant å høre fra både en som er pårørende og fagperson,
ser de forskjellige perspektivene.
Synes også måten forelesninga ble gjort på, med bilder, film og personlige
erfaringer/opplevelser var veldig bra! Det gjør at vi som tilhørere følger med og
blir interessert.
Rørende og bra, veldig lærerikt.
Bra med både film, sanger og PowerPoint. Vekker tanker og ta med seg videre. Du
klarer å legge frem både positive og negative sider av situasjonen, men mest
positivt, opplever jeg. Fanger oppmerksomheten.
Angrer IKKE på oppmøtet!!
Synes det var utrolig bra og tøft av en forelder å komme inn i skolen og fortelle om
sin livssituasjon. Veldig lærerik undervisning, og det er et viktig team som vi som
studenter absolutt trenger å lære mer om!
Veldig behagelig å høre på. Masse nyttig info. Mer enn jeg hadde forventet. Vel
anvendte timer!
Behagelig forelesning. En god start hvor du avklarer hvordan du legger opp
forelesningen. Du har gode avbrekk med musikken.
Veldig interessant å få et pårørende perspektiv samt å se ”mestringen” i Hennings
hverdag.
Takk for en meget interessant forelesning.
Jeg synes at det var en god forelesning. Jeg synes at jeg har hatt et godt utbytte av
denne forelesningen.
Imponerende å se koss dokker har stått på for Henning!! Stå på videre.
Veldig bra forelesning. Bra lagt fram. Ikke som mange tørre forelesninger vi har til
vanlig. Fengende, interessant og spennende. Stå på! Beste forelesning på mine 2 år!
Fått innblikk i en sjelden sykdom, om hvordan man kan takle denne, utfordringer,
sorger og gleder, ikke minst hvordan man kan se på mulighetene som finnes og
ikke bare problemer.
Du er kjempeflink foreleser der du fanger oppmerksomheten til tilskuerne.
Flott undervisning!
Fin måte å starte undervisningen på med musikk.
Jeg føler at jeg sitter igjen med mye, selv på 3 timer.
Fikk et stort utbytte av forelesningen i dag.
Lærerikt og verdifullt!
Meget god forelesning. Bra at vi også får høre de gode opplevelsene.
Godt supplement med bilder og filmer à får oss til å følge med til enhver tid.
Takk for åpenheten rundt situasjonen til Henning!
Mange nyttige sammenligninger og eksempler.
En veldig rørende og lærerik forelesning.
Fint at du varierer mye i forelesningen med film, bilder, egne erfaringer osv.
Tusen takk!!
Dette var et av de beste foredrag jeg har vært på. Det var så interessant og lærerikt
at jeg kunne sittet i flere timer og hørt på. Foredraget var så bra at det egentlig for
min del ikke hadde vært nøye med pauser, for jeg ville bare høre mer.
Dette foredraget skal anbefales på det varmeste.

