
Evaluering dagskonferanse for 
laboratoriene i Nordlandssykehuset 

 
Tema: Hvordan beholde motivasjonen i  
           omstillingsprosesser? 

     - økt motivasjon og arbeidsglede 
      

 
Antall besvarelser: 88  13. – 14. april 2005 
 
Karakterskala 1- 6, hvor          1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 
 
Kursets faglige innhold ?     5,2 
Kursdokumentasjonen ?   5,1 
Hvordan ble stoffet presentert ?  5,2 
Utbytte av kurset ?    4,9 
Kurslokalets standard og den  
tekniske gjennomføringen ?  5,0 
 
Helhetsvurdering av kurset  5,2 
KOMMENTARER:  

- Meget givende kurs. Engasjerende foredragsholder. Atmosfæren 
     meget bra under kurset. God kommunikasjon under kurset. 
-  Meget positivt at foredragsholder håndhilste på alle kursdeltakerne. 
     Kurset gav stor optimisme og man så ”uante” muligheter i seg selv  
     og kolleger. 
- En fin kursdag hvor dagen gikk fort! 
- Veldig positiv opplevelse. Mange ”treffende” kommentarer og 

tankevekkere. 
- Meget flott kurs! Takk for det ! 
- Meget dyktig foreleser med enormt grep om emnet, og tydeligvis 

meget godt forberedt. 



- Perfekt med en ”snakketur”! Burde oppfordret oss sterkt til at vi på 
snakketuren og andre ” snakkinger” snakker med noen fra andre 
avdelinger. Vi setter oss ofte avdelingsvis og det er ikke så lett å 
snakke så ”nakent” med en allerede kjent kollega. 

- Mye stoff, kunne kanskje fordeles på 2 dager. 
- Evt. litt mer tid til små diskusjoner. 
- Svært bra presentasjon av et meget interessant tema! 

Du er flink til å engasjere og få ” toppetasjen”  i sving. Takk for en 
meget fin dag. 

     -   Pusteøvelsene gikk litt for fort. 
     -   Interessant med fokusering på egne muligheter for mental utvikling 
         og input av tanker som ikke har så stor plass i hverdagen. 

- Mye fokus på relasjon mellom leder og medarbeider, men det er 
vel så viktig å fokusere på gode relasjoner medarbeider -
medarbeider. Her er det mye konflikter. 

- Likte vinkling på temaene som ble presentert. Fint  med vekt på 
holdning og selvtillit. 

- Litt rotete kopier.  Prater til tider litt fort. Ellers veldig bra! 
- Samtaleturen ute var utrolig bra! 
- Kunne ha vart lengre - nok stoff til flere timer – og da hadde vi hatt 

tid til å fordøye mer. Har fått mye positivt herfra – viktige tanker. 
Takk !!!! 

- Skulle gjerne hatt en dag til slik at det ble enda mer tid til bl. a. 
diskusjon og spørsmål. 

- Hadde ventet mer direkte diskusjon rundt selve 
omstillingsprosessen. 

- Klar og tydelig stemme. Hyggelig mann og en vennlig  ” ujålete” 
karter. Du tok ikke for deg motivasjon og arbeidsglede i direkte 
omstillingsprosess. Synes temaet var spennende men på generll 
måte.  

- Mange interessante innspill! 
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