
24.08.06 
Høgskolen i Hedmark, Elverum  
Sykepleierutd. 3. kl 
ca. 90 tilstede kl. 10.00  
ca. 90 tilstede kl. 14.45.  
75 innleverte skjema. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

EVALUERINGS-SKJEMA 
Forelesning: ”Møte med en ny virkelighet”  av Egil Rian 

 
Hvordan var det faglige innholdet i forhold til dine forventninger? 
           
Mye dårligere   Dårligere  Som    Bedre   Mye bedre 
enn forventet  enn forventet  forventet   enn forventet  enn forventet 
             
  
                                 14                36                 25 
 
Hvordan var presentasjonen av stoffet i forhold til dine forventinger?    
           
Mye dårligere   Dårligere  Som    Bedre   Mye bedre 
enn forventet  enn forventet  forventet   enn forventet  enn forventet 
             
  
                                03                 40                       32 
Var forelesningen relevant for dine studier? 
 
Overhodet  Nei, egentlig   Sånn  Ja, relevant  Ja, svært 
Ikke   ikke   passe     relevant. 
             
  
                        01                 33                 41 
 
Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere? 
 
Elendig      Dårlig  Sånn passe     Godt  Svært godt  
             
  
                                02                42                  31 
Hvordan var lengden på forelesningen? 
 
Alt for lang     Litt lang  Passe    For kort  Alt for kort      
             
  
           15               55                04                  01  
    
Kommentarer: 

1. Skulle tro at du ikke hadde gjort annet ..  
Spennende, rørende og ekte!! Super forelesning. ☺ som jeg kommer til å ta md meg 
videre. Tusen takk! 

2. En veldig lærerik dag – fått lært nye ord som kan beskrive ”ting” jeg har tenkt på, 
men ikke kunnet beskrive. 



Vurdert å skrive en lærebok? 
Den måten du la frem stoffet på (pedagogisk som foreleser) var mye mer profft enn 
mange av våre forelesere! 

3. Flott forelesning, lærte mye om det å være familie som opplever/opplevde 
sykdommer, ikke minst all maktesløsheten for ”byråkratiet”, dette er noe jeg vil ta 
med meg videre til den dagen jeg skal hjelpe noen om individuell plan og menneskene 
i familien hos ”brukeren”. Ser viktigheten av å kunne se bakenfor ”brukeren” og 
kunne se familiens flotte kompetanse om ”brukeren”. Kunne skrevet masse til, men.. 
Ønsker dere alle i familien lykke til videre og takk for at du vil dele dette med oss 
studentene. 
Husk solen skinner alltid.. 

4. Tusen takk! Lærerikt, interessant og meget stekt! 
Ser frem til å få CD i posten! 
Vi som skal jobbe i helsesektoren trenger slike beretninger for å kunne gjøre en 
bedre jobb. 
5 timer er ikke lenge når det er så interessant å høre på!    Takk! 

5. Forelesningen i møte med en ny virkelighet har vært meget spennende og interessant. 
Det å se hvordan dere som familie håndterer en hverdag med et barn som har en 
funksjonshemming har vært svært lærerikt. Du legger frem stoffet på en veldig 
interessant måte og det er lett å la seg bli engasjert i det du snakker om. 
Alt i alt så har dagen vært helt super og det vil være mye å tenke på når denne dagen 
er over. 

6. Veldig bra og lærerik forelesning. 
7. Bra at forelesningen tar utgangspunkt og har historie fra virkeligheten. Tar opp 

mange fine og viktige synspunkter og opplevelser som er verdt å reflektere over. 
8. Veldig positivt å høre historien om en med nedsatt funksjonsevne fra pårørende, og 

hvordan de opplever og lever i situasjonen, og ikke bare høre om dette fra fagfolk. 
Veldig interessant og lærerikt, som jeg føler kan bli nyttig å ta med videre i 
sykepleierutdanningen og som ferdig sykepleier. 
Mange viktige ting som jeg har blitt mer ”obs.” over etter forelesningen.  
Kjempe Bra! Takk til deg, Egil Rian! 

9. Kjempefin forelesning, man er med på varje sekund. 
Fine sanger. 
Du er kjempeflink å prate at man skjønner alt du sier. du snakker fra hjertet ditt. 
Fengende forelesning. Gitt oss mye informasjon som vi kan ta med oss videre. en 
negativ ting, ikke snakk medens vi blir kjent med videoen med Henning. Vi hørte 
ingenting. Fortsett slik du gjør. 
Helt fantastisk framtredande…. 

10. Interessant å høre på enge erfaringer, veldig lærerikt!! 
11. Veldig spennende forelesning. 

Vi burde hatt flere forelesere som har opplevd det de snakker om. 
12. Veldig bra foreleser, fanga alle sin intersse. Stå på!! 

Veldig bra fagleg presentert og satt det fint opp ved gode dømer frå egne erfaringer! 
Absolutt noko som er til ettertanke! 

13. Meget interessant! Spennende forelesning! 
14. – Engasjerende 

- gode eksempler, gode metaforer 
- fint med musikk – og vodeo-avbrekk. 
- god og passe blanding av personlig og ”teori”. 

15. Takk for at du ville dele deres livshistorie med oss, en tankevekker å ta med seg 
videre som privatperson og sykepleier. 
Lykke til videre som pappa og som foreleser!! Stå på! 

16. Bra å se hvordan det kan gjøres. 
Gir en annen og bedre forståelse for individuell plan. 
Kjempeflott!!! 



17. à Veldig bra forelesningsmetode, med fargerike og ryddige PowerPoints. 
à Engasjerende med tanke på historien bak. 
à Fin opplevelse/erfaring å se denne ”siden” av situasjonen. 

18. En spennende, lærerik dag! Hennings historie og den jobben dere som familie har 
gjort rørte meg dypt og vil bli med meg i fremtidig jobb som sykepleier. Tusen takk 
for at du ville dele dette med oss!!  

19. Det er gripende og rørende å få en historie fra virkeligheten. Dette er en god 
læresituasjon til å ta med seg videre i utdanningen og som ferdig utdannet sykepleier. 
Tusen takk for en kjempeflott forelesning!! 

20. Takk for at du kom!! 
21. Ryddig og god forelesning, lett å følge opplegget på grunn av systematisk framlegg. 

En sterk og lærerik forelesning! 
22. Flott PowerPoint-presentasjon. Engasjerende, oversiktlig og lett forståelig. 
23. Forelesningen ”fenget” meg veldig. Bra å få et annet perspektiv på dette med å være 

funksjonshemmet. Mye/mange tanker som man kan ta med seg ut i praksis. Har 
gjort meg mange refleksjoner om at det meste er mulig og ser bedre hvorfor 
”bruker” og familie fungerer som den gjør. 
Vet nå bedre hva man bør sette i fokus. Hva er det hvert enkelt menneske ønsker, og 
har behov for. Se hvert individ for seg! 

24. Veldig bra forelesning! Inspirerende og lærerikt! 
25. Svært bra veksling mellom det faglige og det personlige perspektivet. 

Musikkvalget ga en fin ramme omkring temaet. 
Veldig bra forelesning. 

26. Det er alltid et nøje att lyssna till nogon som har en god teoretisk kunskap kombinert 
med næra personlig erfarenhet – en fot i båda läger. 
Din innsikt och forståelse får mig bara att ønske en ting, bli politiker…. Anveend din 
kraft till att olja samhallets stela ben. Du har min røst vilken dag i veckan som helst. 
Du behøvs…. 
Carpe Diem ….. Tack! 

27. Syns forelesningen var kjempeinteressant. Lærerikt. Jeg sitter nå med mange nye 
inntrykk! Bra og høre en slik historie fra det virkelige liv. 

28. Fint å få det faglige satt i en sammenheng. Der det faglige og private/personlige blir 
presentert. 
Forelesningen gjør at jeg kommer til å huske dette temaet lenge. Stå på! 
Lykke til videre! 

29. Da jeg krysset ”For kort”: Dagen er passe lang, men kunne godt tenke meg en dag 
til!! Du er en super foreleser! Stå på med å åpne øynene til fagfolk/befolkning. 

30. Jeg hadde veldig høye forventninger til forelesningen, og de ble oppfylt! Veldig bra! 
31. Meget god foreleser! Fanger publikum på en god måte! Tusen takk 
32. Kjempebra! Spennende… 
33. Tusen takk for en flott opplevelse! 
34. En lærerik forelesning, hvor det faglige og egne opplevelser er godt balansert. 

Engasjerende å høre på, troverdig og ærlig. 
Mestringspyramiden og individuell plan, habiliteringsplan meget lærerikt. 
Min første forelesning hvor tårene dukket opp! 

35. Vanskelig å høre hva du sa når du snakket under filmen. 
Ellers veldig bra forelesning. Meget lærerikt!! 

36. Veldig fornøyd med forelesningen, både fremlegget, og det faglige innholdet.  
Eneste minus var at jeg hadde litt problemer med å høre hva du sa under filmen! 
Lykke til videre!! 

37. Litt lang, men passe i fht. innhold. 
Fin personlig historie med passe og innhold av relevant fagstoff!! Veldig lærerikt. 
Lagt fram på en måte som holdt konsentrasjonen og interessen oppe hele veien. God 
historie. 

38. Utrolig lærerikt med en blanding av det faglige og en historie fra virkeligheten. Først 
etter dette jeg skjønner hva vi har hatt i tre dager før. 



39. Å møte/høre mennesker som har opplevd det de snakker om, gjør stoffet levende, 
interessant og nært! 

40. Kunne vært avsatt mer tid til dialog med studentene. Tror mange sitter inne med 
spørsmål, når stoffet får synke litt. 

41. Dette var veldig spennende og lærerikt!! Flott. 
Lykke til videre. Dere gir verden nytt håp. Du er en utrolig foredragsholder – la 
mange ta del i dette!! 

42. Veldig godt opplegg som ble interessant da personlige hendelser ble belyst. Har hatt 
en veldig gripende og lærerik opplevelse. 

43. En spennende og interessant dag, som har gitt et lærerikt innblikk i hvordan det er å 
leve i familie med noen med alvorlig funksjonshemning. Personlig, men samtidig 
faglig sterkt. Ga noen nye taker for eksempel karnevalet, Andeby-prosjektet. 
Det å se mulighetene! 
Takk, og lykke til videre. 

44. Svært lærerik forelesning! 
Mange gode poeng, slike ting man egentlig ikke tenker på i det daglige, men da man 
er midt oppe i situasjonen tenker man på en annen måte. eks. deling av bil fordi man 
bor i sammen hus. 
Rørende filmsnutter som gjør at man kan se saken fra en helt annen side… 
Takk! – Ønsker dere alt godt!! 

45. Blir veldig nært og spennende når foreleseren selv har opplevd fagtemaet på nært 
hold. 
Gode tips. 

46. Hei! 
Forklar ting før eller etter at videoen om Henning er vist, for man hørte omtrent ikke 
hva du fortalte, og da ble det litt ”rotete”, for man vil jo både følge med på videoen 
samtidig som man vil høre hva deu forteller, og man blir da litt lett ukonsentrert. ☺ 



24.08.06 
Høgskolen i Hedmark, Kongsvinger (fjernundervisning)  
Sykepleierutd. 3. kl 
?? tilstede kl. 10.00  
?? tilstede kl. 14.45.  
20 innleverte skjema. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

EVALUERINGS-SKJEMA 
Forelesning: ”Møte med en ny virkelighet”  av Egil Rian 

 
Hvordan var det faglige innholdet i forhold til dine forventninger? 
           
Mye dårligere   Dårligere  Som    Bedre   Mye bedre 
enn forventet  enn forventet  forventet   enn forventet  enn forventet 
             
  
                                 07                 10                 03 
 
Hvordan var presentasjonen av stoffet i forhold til dine forventinger?    
           
Mye dårligere   Dårligere  Som    Bedre   Mye bedre 
enn forventet  enn forventet  forventet   enn forventet  enn forventet 
             
  
                                03                 14                       03 
Var forelesningen relevant for dine studier? 
 
Overhodet  Nei, egentlig   Sånn  Ja, relevant  Ja, svært 
Ikke   ikke   passe     relevant. 
             
  
                         03                 09                 08 
 
Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere? 
 
Elendig      Dårlig  Sånn passe     Godt  Svært godt  
             
  
                                 06                06                  08 
Hvordan var lengden på forelesningen? 
 
Alt for lang     Litt lang  Passe    For kort  Alt for kort      
             
  
           04                16                                     
    
Kommentarer: 

1. Gripende forelesning, er imponert over hva dere som familie har fått til! 
2. En flott og rørende forelesning. Innholdet var veldig relevant og godt. 
3. Skulle vara bra om man la ut det som skulle genomgås på CF så att man hade det 

under forelesningen. Detta for att man kan skriva ner direkt på arket, egna 
kommentarer og annat viktig som segs! 



4. Lektoren er flink å formulere, formidle sine tanker. 
Høy kvalitet på lys-bilder 

5. Godt å få stoff presentert på en måte som gjør at vi kan se de involverte menneskene, 
og ikke bare diagnoser og sykdomslære/symptomer. 
Positivt at du vil gi oss et glimt av deres hverdag! ☺ 

6. Forelesningen var ikke for lang, innholdet var så interessant at tiden gikk fort. 
Mye nytt og lærerikt stoff. Takk. 


