Utvärdering 10 oktober 2019
World Mental Health Day - Varbergs Teater
Arrangör: NSPH/Hjärnkoll Halland

2019-10-11

Motsvarar dagen dina förväntningar?
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Har din förståelse för psykisk ohälsa ökat?
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Har du fått ökade kunskaper om psykisk ohälsa?

2,2%

Inte alls 1

2,2%

6,7%

2

24,4%

3

22,2%

4

5

42,2%

6 Helt och hållet

Halland

Vad tar du med dig härifrån idag?
•

Bra upplägg! Begripligt; skickligt att fängsla
åhörare utan att komplicera ett jobbigt ämne. Tack!

•

Att det varit en intressant och lärorik dag.

•

Patientberättelserna. Paneldebatten. Bra med suicidprevention.
Mycket bra!

•

Jag vill boka Malin och Lora till min skola!

•

Att politiken inte är med i matchen!

•

Ambassadörernas berättelser

•

Intressant att höra historierna!

•

•

Bra upplagd dag. Alla deltagare uppskattades.
Hjärnkolls föreläsningar speciellt bra.

Berörande och informativa berättelser från Malin och Lora

•

Ökat stöd för individanpassat arbete!

•

Det finns hopp! Vi får hjälpa varandra att
presentera en framtid värd att leva.

•

Det här borde alla höra!

•

Hopp!!!

•

Att det finns mycket okunskap

•

Följ upp och gör detta varje år!

•

Hopp om förändring till det bättre!

•

Mycket bra med brukarexempel!

•

Att vi behöver titta efter vad individen behöver!
Mycket bra föreläsare! Härlig konferencier!

•

Allt! Bästa på länge och proffsigt arrangerat!

•

•

Insikt om att min insats kan ha betydelse

Mycket från ambassadörerna.
Att vi saknar jämlik vård i Halland.

•

Lyssnade Malin och Lora för att jobba bättre, rädda nya liv.
Organisation. Samverkan.

•

Viktigt att vården sätter fokus på individen, individens behov
är i centrum. Samverkan mellan olika institutioner.

•

Hopp!

•

Att vi har så mycket som måste bli bättre.

•

Bra idéer till förbättrad vård/insatser. Riktigt bra!

•

Vad som är på gång. Hur vi jobbar vidare i Halland. Vad vi gör idag.

•

Att föreslå utbildning för närsjukvården med detta
innehåll.

•

Samverkan

•

Psykisk ohälsa är ständigt aktuell.

•

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra psykisk hälsa.
Hoppfullt, om det bara görs och inte glöms bort.

Halland

Vad tar du med dig härifrån idag?

•

Lora Holmgren, mkt bra! Hans läkare, informativt bra! Malin ssk, mkt bra! Charlotte leg psykolog, informativt bra! En mycket intressant dag!
God lunchsmörgås och fika!

•

Jag blir lika förvånad varje gång när jag slås av vilken kraft det finns, att det finns hopp även i fall som bedöms som hopplösa
(har alltid trott det men stärks ännu mer). Upplägget idag var väldigt bra. Att blanda livshistorier och professionella.
Bra med paneldebatt för att få in alla perspektiv - vad fungerar/fungerar inte, vilka vägar behöver vi gå mm

•

Att det är komplext. Vi måste se helheten tillsammans. Jobba vidare med en väg in. Att det måste se olika ut beroende på hur det ser ut.

•

Viktigt med paneldebatt som förhoppningsvis kan leda till förbättringar. Bra att dessa förtroendevalda och andra berörda är med
på dessa föreläsningar så de får höra verkliga människors berättelser och upplevelser.

•

Att jag har ett viktigt jobb i kommunen där jag träffar personer som är patienter i VPM. Fler behöver bättre livschanser som Charlotte sa,
jag ska ta mig ett snack med KBApolitikerna.

•

Jag tar med mig alla tecken som ambassadörer pratat om som sker i skolan, uppmärksamma kollegor om det Lora och Malin pratat om.
Tar även med mig det Hans pratat om gällande behandling osv

•

Mycket intressanta livsskildringar. Beskriver de långa destruktiva processerna. Exempel från verkligheten. Suicidprevention är intressant.

•

Starka patientberättelser. Fin genomgång av suicidprevention och ADHD + SUD. Hur viktigt det är att olika verksamheter vågar överlappa varandra.
Tänja på gränser när det behövs. Patientrelaterad vård.

•

Fantastiskt, inspirerande och motiverande till att förbättra samverkan och skapa nya kontakter utanför gränser,
ta nytta av varandras erfarenheter och kunskap.
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Förslag på förbättringar till nästa år?

•

Bra jobbat!

•

Mer kaffe

•

Sprid evenemanget tidigare

•

Var finns närsjukvården? Både folk som jobbar och nämnd. I panelen.

•

Gör det till en heldag!

•

Bättre spridning och info/inbjudan om eventet.

•

Gärna lite kaffe i pausen

•

•

Lägg det på em-kväll så fler kan gå. Dessutom har kommunen missat att
informera sina egna om detta, alltså många som jobbar med detta.

3 föreläsningar, fyra blir för mycket. Man vill gärna lyssna på alla fyra men
vid den fjärde orkar
man inte längre, även om det är intressant.

•

Tjänstemän och politiker, varför är det långsamt?

•

Psykisk ohälsa hos äldre. Digitala tjänster inom psykiatrin.

•

Fler handfasta råd att använda i vardagen när vi möter psykisk ohälsa.

•

I stort har det varit bra! Kanske lite kortare paneldebatt nästa år?

•

Gå ut med info om seminariet tidigare och bredare, att kommun och region
annonserar tydligt

•

Bensträckare emellan

•

Närsjukvård/primärvård/BUP i panelen

•

Bättre spridning innan så man får längre framförhållning

•

Borde varit en heldag.

•

Mer ordning i debatten.

•

Mer tid!

•

Fler pauser

•

Fortsätt på samma sätt som i år! Så proffsigt och en sådan bra
blandning av föreläsningar och paneldebatt. Tack för en bra eftermiddag!
God macka och kaffe och kaka.
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Vill du boka en av våra fantastiska ambassadörer?
Kontakta vår samordnare Sara Niklasson
E-post: sara@nsph-halland.se

http://halland.hjarnkoll.se
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