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Statistik - Utvärdering FINSAM - 381/563
1.2 Om annan, ange gärna vilken (66)
Administratör / Samordningsförbundet
Arbetscoach
Arbetscoach i Samverkansteametet i Örebro län, norra länsdelen
Arbetsförmedlare i ESF-projekt (Porten).
Beredningsgrupp
Beredningsgrupp + tjänsteman
Bitr förbundschef/processtödjare
Chef
Coach
Coachingteam
Doktorand
Ekonom i ett Samordningsförbund
FMA-läkare.
Handledare
Ingår i beredningsgruppen i Trollhättans samordningsförbund
Koordinator
Koordinator för ett samverkas team
koordinator i samverkan
koordinator på plattform
koordinator samordningsförbundet
Koordinator samordningsförbundet Östra Östergötland.
Koordinator/coach Finsam
Landstinget
Ledamot i beredningsgrupp
Medarbetare
Medarbetare i förbund
Medarbetare inom samordningsprojekt
medarbetare SOF
Medlemsrepresentant
Personal i ett förbud
Processledare
processledare Samordiningsförbund
Processutvecklare i Förbund
processutvecklare i samordningsförbundet
Projektledare
Projektledare anställd på kansliet
Projektledare för Samordningsförbund
Projektledare i projekt/insats som Samordningsförbund driver/stöder.
Projektledare i samordningsförbund
Projektledare inom Samordningsförbunden, Gbg med omnejd
Projektutvecklare på förbundet
rehabvägledare
Representant från Af i projekt PARADIGM i Sf Halland.
Representant från samordningsförbundet Älv&Kust
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Representant i beredningsgrupp
Representerar psykiatriska kliniken i Finsams samordningsförbund, GGVV. beredningsgrupp
Samordnare
Samordnare för insats för Samordningsförbundet BÅDESÅ
Samordnare i ett av samordningsförbunden
Samordnare i SOF Göteborg Centrum
samverkanskoordinator i en verksamhet i Sof
Samverkanskoordinator i ett förbund.
Sektionschef Arbetsförmedlingen, sitter i beredningsgrupp Samordningsförbundet Insjöriket
SYV, DELTA
Tjänsteman i beredningsgrupp.
Tjänsteman i ett förbund
tjänsteman i sof
Tjänsteman, förbundet finansierar min tjänst men jag arbetar med samverkan på uppdrag av en extern organisation
Tjänsteperson i ett förbund
Utbildare
Utlånad från statlig myndighet till Samordningsförbundet.
utlånad Jobbcoach
Utvecklingsledare ( tjänsteman inom förbund)
Utvecklingsledare i ett förbund
Verksamhetsansvarig
Verksamhetsutvecklare i Regionen

2.1 Om annan, ange gärna vilken (10)
Fritidspolitiker
Förtroendevald
har ej anställning, är förtroende vald
Industrin
Iprivar aktör
Kriminalvården
Myndighet
Pensionär
Politiker
Socialdepartementet

5. Nämn tre saker som du tycker var särskilt bra med årets konferens (331)
- Ashing - Hjärnstark - Arbetsgivarfokus
- Bra blandning av föreläsare - Bra logistik och planering ex. kring förflyttning mellan passen. - Bra lokaler, rymligt.
- Bra och inspirerande föreläsare -Viktiga teman som jag har nytta utav -Bra organiserat, logistik, mat etc
- Mycket bra underhållning tillmiddagen/dansen - seminariet om tjänstedesign - Anders Hansens föreläsning
"Svensk välfärd i en värld i förändring" = mycket bra!!!! "Dags för en faktabaserad Sverigebild" = så bra, samtidigt så självklart att alla kommuner bör ha denna information samlad.
"Unga som varken studerar eller arbetar! "Tillitsbaserad styrning och ledning" Katarina Hultling
***
,
1 Intressanta föreläsare 2 Att det fanns en röd tråd genom hela konferensen 3 Bra upplägg på runtikring-arrangemangen (Operan, mingelkvällen).
1) De flesta föredragen i plenum var mycket bra med "tunga" föreläsare och aktuella ämnen. 2) Intressant och aktuella ämnen på seminarierna 3) Bra lokaler, logistik och
framförallt fikat
1. Budskapet - ingen är "statisk", vi är i relation till andra. Sammanhanget har betydelse för vilken roll vi intar. 2.Människan i fokus på riktigt! 3. Använda/ta avstamp i hur det
faktiskt är/förhåller sig - inte hur man tror/känner/tänker/tycker
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1. de seminarier som jag hade valt 2. visningen på operan 3. de gemensamma föreläsningarna
1. Edna 2. Genuskompassen 3. Tjänstedesign
1. Ämnen 2. Medverkande 3. Workshops
1."Rusta" passet var mkt intressant liksom 2."Har fysisk aktivitet effekt på hjärnan". 3. Läget, nära centralstation.
Abrahamsson och även föreläsningen efter honom som blev något helt annat, mycket genomtänkt, mycket nöjd med miniseminarierna tjänstedesign, Lauras Tiliit och Rustakillen
Abrahamsson, Landin & NNS årsmöte
Alla föredrag hängde ihop - gav ny kunskap och inspiration på alla nivåer men temat var det samma. Bra föreläsare nästan genomgående.
Alla intressanta seminarier God mat Trevlig och rolig kvällsaktivitet Nätverkande md kollegor från hela landet som ger inspiration
Allt bra
Allt!
Anders "hjärn-kraft" TilliT Och resten.
Anders Hansen C2C Tjänstedesign
Anders Hansen Exemplet Gotland Inger Asching
Anders Hansens föredrag Staffan Landin Chance 2 Change
Anders Hanson föreläsning, moderatorn och placeringen av lokal utifrån tågtrafik
Angeläget innehåll, snyggt upplägg, proffsiga föreläsare.
Att akademin var med. Bredden på ämnena. Att presentationerna var kärnfulla.
Att bo på samma ställe som konferensen var. Varierande föreläsningar. Underhållningen och middagen på kvällen var jättebra.
Att det var olika sorters talare.
Att Hans inte fick en hjärtattack utan bara ramlade. Social tillit. Likabehandling. Tänka på att se hur verkligheten ser ut och inte hur det verkar vara. Allt var bra...
Att tillit är viktig i en samverkan
Behaglig miljö Många spännande föreläsningar Supernra moderator
Blandning av föreläsare Konferensdeltagarna Maten
Blandning av innehåll- globalt- regionalt- lokalt
Blandningen mellan faktabaserade föreläsningar (anders Hansen typ) och omvärldspaning (Hans Abrahamsson)
Blandningen - Styrning, tillitsstyrning, mycket intressant. - Verksamhet - Kropp och själ
Boende och mat. Tjänstedesign Chanse to change
Bra "föreläsare" fick sagt mycket på kort tid. Bra organisation/logistik Bra blandning på föreläsare
Bra blandning av föreläsare
Bra blandning mellan föreläsningar om stora övergripande saker och seminarium om konkreta projekt.
Bra blandning på föreläsarnas ämnen från de stora perspektiven till det mer lokala erfarenheterna och bra fika/mat.
Bra bredd med intressanta föreläsare och seminarier. Bra moderator. Bra och kul inslag med pausgympa.
Bra bredd på föreläsningarna. Bra schemaläggning. Hög kvalitet på flertalet av föreläsarna.
Bra föredrag, Närheten Bra arangerat
-Bra föreläsare -God mat -Möjlighet till möten med nya människor
Bra föreläsare i plenum Lagom tid att mingla och knyta kontakter Bra lokaler
Bra föreläsare i storseminarierna Möjligheten till mingel Väldigt god lunch dag 2
Bra föreläsare i stort ( med några undantag ) God mat Bra logistik
Bra föreläsare och nationellt innehåll.
Bra föreläsare på stora scenen på intressanta och relevanta teman. Intressanta seminarier.
Bra föreläsare som höll en röd tråd och kompletterade varandra.
bra föreläsare bra att man kan välja seminarier maten
Bra föreläsare Bra lokaler Bra lunch och kaffe med tilltugg
Bra föreläsare Bra mix i agendan ändå en "röd tråd" Bra placering av konferensen
Bra föreläsare, aktuella ämnen.
Bra föreläsare, erfarenhetsutbyte och inspirerande
Bra föreläsare. Bra innehåll. Röd tråd.
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Bra föreläsare. En bra mix av olika teman, Staffan Landin och Anders Hansen var mycket inspirerande att lyssna på men övriga var också bra. Kunskap blandat med inspiration.
Bra föreläsare. hög nivå på innehållet. bra upplägg på schemat för dagarna.
Bra föreläsningar
bra föreläsningar och seminarium, hotellet klarade logistiken mycket bra
Bra föreläsningar God middag på kvällen
Bra föreläsningar. Centralt läge. Moderatorn.
Bra huvudtalare
bra logistik intressant föreläsning med Hans Abrahamsson trevlig, bra lunch
Bra lokaler Utmärkt arrangemang runt allt så det blev ett bra flyt vid förflyttningar, luncher etc. Flera mycket bra föreläsare
Bra mix av duktiga föreläsare, fått nya uppslag att arbeta med, bra moderater
Bra mix av föreläsningar och seminarier om konkreta insatser.
Bra mix med globala och lokala frågor Fick inspiration och energi Imponerande logistik i lokalerna
Bra moderator. Bra varierat innehåll Bra planerat
Bra nivå på seminarierna mm. Bra och dämpad lunchmiljö Bra val av konferensmiljö, kändes aldrig trångt trots så mkt människor
Bra och brett innehåll i föreläsningarna. Bra boende och god mat samt service Trevlig kvällsunderhållning
Bra och kunniga talare Bra mix av ämnen från makro till micronivå. Det gav många tips Mycket bra inramning på Post Clarion, bra service, bra lokaler, bra mat. Bra middag och
underhållning Bra moderator
Bra organiserad, ändamålsenliga lokaler Några väldigt intressanta föreläsare Bra mix av strukturella och operativa insatser
Bra pedagogiska föreläsare Bra ämnen Mindre "svammel" på scenen likt förra året med paneler osv
bra plenumföredragningar Bra mat, fika och kvällsunderhållning Bra läge och lokaler
Bra plenumföreläsningar med hög kvalité och bra blandning på ämnen. Bra med förflyttningstid mellan föreläsningar. Mkt bra moderator. trevlig och underhållande kvällsaktivtet
Bra seminarier Bra logistik Lagom långa pass/föreläsningar
Bra talare som lyckades förmedla deras uppdrag/forskning på ett bra och engagerat sätt.
Bra talare, bra sammansättning av programmet och jättebra konferensanläggning
Bra variation. Program och logistik. Moderatorn.
Bra ämnen Intressanta föreläsare Möjlighet att träffas och diskutera olika frågor.
Bredden på seminarierna Fysiska aktiviteters effekter Chance2Change
Bredden! Alla olika perspektiv på vikten av samverkan. Att samverkan är en kunskap, och att den kunskapen kan konkretiserats. Dagarna har stärkt mig och jag känner mig full av
energi! Vikten av tillit inom och mellan organisationer/parter och parter! Sist men inte minst; vilken glädje på dansgolvet! Underbart!
Bredden, olikheterna i de olika föreläsningarna. Platsen och boendet
Cirkulationen, seminarierna och lokalerna
Dag ett var jättebra Utgå från individen och inte från myndigheten Samverkan ökar oddsen att lyckas på individen närmare arbetsmarknaden
De flesta föreläsarna var intressanta och höll hög nivå, det fanns en röd tråd genomgående och hotellet var bra, med utmärkt service.
De flesta föreläsningar var inspirerande, bra läge i Göteborg, god mat!
De första föreläsningarna dag ett var outstanding Maten
De gemensamma föreläsningarna
De olika programdelarna hängde ihop, det fanns en röd tråd. Aktuella ämnen Göteborg:-)
De olika valbara föreläsningar
De två första föreläsningarna dag 1. Att konferensen handlade en de3l om syftet med samordningsförbunden och kopplade det till värdefrågor och globala skeenden. Dvs "man
lyfte blicken". Bra mat.
De två inledande föreläsningarna dag 1. Bra spridning mellan analys/makro och info på projektnivå. Bra logistik.
Den röda tråden i innehållet Proffsiga föreläsare Relevanta seminariepass
det fanns en röd tråd genom konferensen - ledning/styrning/brukarmedverkan
Det fanns en röd tråd i programmet. Allt på ett ställe.
det sista föredraget dag 1 tyckte jag var väldigt intressant och givande. Blandningen av ämnen/föreläsare Förläggningen av konferensen
Det var en röd tråd genom hela konferensen gällande samverkan. Bra föreläsare och seminarier
djupet på kunskap tex hans abrahamsons föreläsnig konkreta exempel som chance 2 change tillitsdelegationen
Duktiga och kompetenta föreläsare
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Edna Eriksson Anders Hansen Hans Abrahamsson
Edna Eriksson Genuskompassen Moderatorn
Edna Eriksson, Staffan Landin och Anders Hansson
Edna Eriksson, Staffan Landin, Chance2Change
Edna och Anders Hansen
Edna Bra stämning
Edna! Vackert hotell, bra ämnen
Edna, Gotlandsexemplet och Tillitsdelegationen
Edna, logistiken, moderator
En bra blandning av övergripande samhällsfrågor och enskilda projekt
En röd tråd, tillit, prata med medborgaren var saker som jag tyckte återkom
Engagerade föreläsare. Bra att få en arbetsgivares syn.(Rusta) Tänka utanför den så kallade boxen.
Faktabaserad kunskap Tillit Studiebesök på Operan
Fanns en röd tråd. Blandning mellan praktik och teori. Intressant
Fantastiska, underhållande föreläsare med viktiga budskap. Välorganiserade förflyttningar, smidigt (minus för de mörka lokalerna, utan fönster och ”mysbelysning” => man blev
sömnig fast programmet var bra. God mat
Fint hotell, allt inom samma tak - smidigt. Bra föreläsare. Alltid bra med lite skratt. Då håller man sig vaken. Tankeväckande föreläsningar.
Flera av föreläsarna var väldigt bra! Flera seminarium var bra (förutom att ett seminarium också blev en föreläsning) Logistiken och lokalen var välplanerad!
Flera olika perspektiv, Nationellt, lokalt o individ Bra föreläsare som gav en blandning av inspiration och nya tankar och idéer som går att ta tag i. Bra diskussioner med andra
samordningsförbund under fika och middag.
Fokus på hälsa I stort ett genomgående tema Intressant bredd och olika infallsvinklar kompletterad med bra konkreta exempel
Fokus på hälsa Intressanta föreläsare och bra teman Skicklig Moderator
Fokus på samordning och den höga nivån på föreläsarna.
Forskningsanknytningen Verklighetsanknytningen Lokalerna
Fördjupande föredrag där samverkan diSkuterades på allvar
Föredragen den första dagen.
Föredragen i plenum var bra allihopa. Och coverbandet på kvällen var toppen.
Föredraget som hölls utav Chance2Change
Föredragshållarna, logistiken och orten
Föreläsare och sammansättning av seminarier Hotellets service och logistik Närhet till tågstation
Föreläsare Matutbud och mingel inspirationskälla
Föreläsare, konferensplatsen, nätverkande
Föreläsarna
Föreläsarna fm dag 1 Mat Hotel
Föreläsarna i storgrupp dag 1
Föreläsarna var mycket kompetenta Erfarenhetsutbyte Ny värdefull kunskap
Föreläsarna
Föreläsarna Lokalerna
Föreläsarna Lokalerna Maten
Föreläsarna! Bra inspirerande exempel .
Föreläsarna, bra spridning på innehåll och förhållandevis bra kvalitet på föreläsarna.
Föreläsarna, middagen, Göteborg :)
föreläsarna, valet av workshop
Föreläsarna; Hans A, Edna Eriksson och Staffan Landin om jag måste välja tre, men helheten som sådan var mkt bra.
Föreläsning med Edna Eriksson Föreläsningen med Anders Hanssen Möjligheten till valbara seminarium
Föreläsningar av varierat innehåll som ändå följde den röda tråden
Föreläsningar i plenum, bra att innehållet är på flera nivåer
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Föreläsningar: Hans Abrahamsson Edna Eriksson Tom S. Karlsson (för lite tid) Anders Hansen.
Föreläsningarna
Föreläsningarna av Tom Karlsson, Anders Hansen och Chance2Change.
Föreläsningarna dag 1 Intressanta seminarier Nätverkandet
Föreläsningarna i plenum
Föreläsningarna med: Hans Abrahamsson Edna Eriksson Anders Hansen
Föreläsningarna och seminarierna Moderatorn Logistiken
Föreläsningarna på tisdag förmiddag. Särskilt de två herrarna. Maten har varit mycket bra. Allt låg nära till hands.
Föreläsningarna Svenska välfärd ,... Hans A och Har fysisk aktivitet ... Anders H Upplägget och programmen var väl avpassade.
Föreläsningarna, lokalerna och maten
Föreläsningarna, lokalernas närhet - enkel logistik. Bra och god mat - de kunde dock presenteras före - hjälp för diabetiker.
föreläsningarna, tidsplaneringen, effektiv men inte stressig, utrymme för mingel och kontaktskapande
Föreläsningen med Hans Abrahaamsson, Staffan Landin och Edna Middagen med underhållning Hotellpersonalens otroliga bemötande, Cindys och övrigas arbete med
konferensen
Föreläsningen med Hans Abrahamsson och Edna Eriksson
förläsarna höll hög kvalité lokalerna middagen på kvällen
Första dagen, förmiddagspassen som gav ett nationalekonomiskt/ juridiskt/ historiskt perspektiv på de samhällsutmaningar vi nu ser
Första dagens föreläsare Blandad information kvällens arrangemang
Första dagens plenum
Första dagens tre första seminarier var oslagbara!
Första dagens två första föreläsningar var mycket bra. Platsen.
Första föreläsningen, föreläsningen med psykiatern och skicklig moderator
Globalt-lokalt Brukarnas medverkan Nationell inriktning
Hans A. Tillit. Utvärdering
Hans A’s föreläsning som inledde konferensen gav vidgade perspektiv.
Hans Abrahams föreläsning Edna Erikssons föreläsning Anders Hansens föreläsning
Hans Abrahamsson
Hans Abrahamsson - världsklass! Anders Hansen - nya idéer om rehab Tillitsdelegationen - bra Workshopen om Tjänstedesign Hans Abrahamsson
Hans Abrahamsson Edna Eriksson Staffan Landin
Hans Abrahamsson Insp för soc förs, A-C Jans Tillitsdelegationen, Hartman
Hans Abrahamsson Staffan Landin Anders Hansen Edna Eriksson
Hans Abrahamsson Tom S Karlsson Staffan Landin
Hans Abrahamsson, Anders Hansen samt möjligheten till valbara seminarium.
Hans Abrahamsson, Anders Hansen, Edna Allt har nästan varit bra.
Hans Abrahamsson, Edna Eriksson, Change 2 Change
Hans Abrahamsson, Inger ashing, Hjärnkraft
Hans Abrahamssons föreläsning Anders Hansens föreläsning Tillitsdelegationens workshop - den har mycket bättre än föreläsningen.
Hans Abrahamssons och Edna Erikssons föreläsning, middag.
Hans Abrahansson Edna Erikssom och Tom
Hans Alfredsson Anders Hansson Edna Eriksson
Hans föreläsning Mini seminarium
Hans som för fram att arbeta medianter för. Ett fel som vissa redovisade projekt gjort
Hjärnans påverkan Hans anförande Moderatorn var toppen
Hjärnkraft, Tillitsdelegationen, Chance 2 Change.
Hur föreläsningarnas innehåll hängde ihop. Anders Hansen, Hans Abrahamsson och Staffan Landin berikade. Goda exempel av verksamheter som det berättades om!
Hälsosapekten
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Hälsosteget Edna Eriksson Författaren till Hjärnstark
Hög klass på föredragshållarna Bra lokaler Bra mat
Hög klass på föreläsarna Bra spridning av ämnesområden på seminarierna Bra riggat som helhet
Hög klass på föreläsarna Jenny på Konstella försökte lösa alla problem Att den var i Göteborg
Hög kvalitet på föreläsare Bra aktuella ämne Fantastiska lokalen
Hög kvalitet på föreläsare. Bra blandning
Hög kvalitet på talare/föreläsare rent allmänt.
Hög kvallitet på föreläsningar, bra ordnat, bra lokaler.
Hög nivå på föreläsningar och föreläsare, intressant och varierat innehåll, god mat och fantastisk covergrupp på kvällen.
Inget särskilt som utmärker sig, jag vill beskriva konferensen som jämnbra
Innehållet i föreläsningarna. Logistiken mellan de olika passen. boendet på hotellet.
Innehållet I seminarierna. Logistiken vid maten, ingen behövde vänta på sin mat. Duktig konferencier.
Inriktning hälsa, föreläsningarna gällande hälsa, hotell och moderatorn.
Inspirerande föreläsningar Trevligt bemötande Träffa trevliga människor under välordnade former
Inspirerande, bra ideér och nätverkande.
Intressant uppdatering av det som kommer nu tjmnstedesign, bra föreläsning om samhällsforskning, bra bredd
Intressanta föreläsare och finsamprojekt. Blev inspirerad.
Intressanta föreläsare Studiebesök operan
Intressanta föreläsare. Bra med valbara seminarier. Bra logistik.
intressanta föreläsningar
Intressanta föreläsningar Roligt att umgås med kollegor Intressant att träffa andra från andra städer och organisationer
Intressanta föreläsningar Väl genomfört Nya kontakter
Intressanta föreläsningar, bra blandning av seminarier, centralt läge( logistik)
Intressanta föreläsningar, bra organiserat
Intressanta seminarier. bra föreläsare. Bra blandning av ämnen.
Intressanta ämnen på föreläsningarna och seminarium Logistiken va bra med nära till allt Bra band på kvällen
ISF:s utvärdering av samordningsförbund Chance 2 Chance Har fysisk aktivitet effekt på hjärnan
jag tycker att alla föreläsningarna va mycket bra. Det va ett bra upplägg.
kan tyvärr inte komma på något bra med årets tillställninig
Katarina Hulting, Edna och Anders Hansens föreläsningar och maten var fantastisk
Kolleger, möjligheter att prata verksamhet, nya kontakter
Konferencieren Lokalerna
Konferenciern, föreläsningarna, frukosten första dagen
Konferensen utgör en mötesplats där jag kan möta andra samordningsförbund. Bra föreläsare tisdag förmiddag.
Konsten att göra synvändor Anders Hansen Tjänstedesign
Koppling mellan hälsa och aktivitet Historiskt perspektiv på vikten av samverkan UVAS
Kunskapsinhämtning genom programmets innehåll Mingel och kontakter med andra Service
Laura Hartman
Logistik o gott om konferenspersonal, allt flöt på bra Utmärkta föreläsare i plenum God mat med tanke på 600 samtidigt ätande gäster
Logistiken, Hans Abrahamsson, och alla seminarie.
lokalen logistiken maten tjänstedesign chance2change
Lokaler och logistik och trevlig personal och ansvariga. Hans Josefsson, Anders Jensen och ?
-Lokalerna -Föreläsarna i sin helhet, spec första dagen -Logistik och samordning
Lokalerna, maten, logistiken
Lokalerna/miljön Edna Eriksson föreläsning Moderatorn
Luftiga lokaler, lagom pass, trevlig och jordnära moderator
Lyfta blicken och se vad som händer i omvärlden. Ednas pass kring bemötande och mångfald. Bra logistik.
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Läget seminarierna Föreläsningarna, Hans var bäst!
maten o nätverkandet
Maten, ordning och reda, moderatorn
minglet, föreläsningarna, underhållningen
Mixen i innehållet första dagen var väldigt bra.
Mkt bra föreläsare Mkt bra lokaler /Hotel och personal Gav mig en god inblick i Samordningsförbunden arbete och utmaningar
Mkt bra organiserat. Intressanta föreläsningar. God mat. Samverkan
Moderatorns förmåga att hitta lösningar vid strul.
Mycket bra föreläsare Både makro och mikroperspektiv
Mycket bra föreläsare; speciellt Hans Abrahamsson, Edna Eriksson, Staffan Landin. Fantastiskt att få besöka Göteborgs Operan
Mycket bra föreläsningar. Bra lokaler Intressanta ämnen på eftermiddagar
Mycket bra innehåll på seminarierna. Anders Hansens föreläsning var mycket intressant. Mycket proffsig moderator som ramade in allt på ett mycket bra sätt.
Mycket bra lokaler och genomförande samt föreläsarna.
Mycket bra och intressanta talare
Mycket koppling till forskning. Bra konferenciär.
Möjligheten att träffa kollegor för diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Nivån på föreläsare. Boende och konferens på samma plats. Alla intressanta människor
Nivån på föreläsarna. Tidsplaneringen Läget
Ny kunskap Aktuell information Intressanta föreläsare
Ny kunskap, inspiration till att skapa lokala projekt och nätverkande.
Närhet till allt Bra rum Bra moderator
Olika nivåer, fr individnivå till organisatorisk, filosofisk nivå Blandning av teori, vetenskap forskning och praktisk tillämpning Bra längd på föreläsningspassen
olika perspektiv på frågorna
Omvärldsanalysen kopplat till de faktiska utmaningar vi har, hur det hör ihop.
Organisation, proffsighet, bra föreläsningar
Passen om samverkan, tillit och hur bea det är med nätverkandet
Personalens service, samordningen av konferensen, lokalerna.
Planering och logistik
Plats Innehåll Föreläsare
Plenum föreläsningarna dag 1
Plenumtalarna Bra sammansatta ämnen i plenum. Röd tråd Konferencieren
Presentationen från Västerås om arbetet med unga i utanförskap. Historiska perspektivet på samhällsutvecklingen ( men ett av inslagen på temat blev rörigt). Trevlig rundvandring
på Operan. Det var inte vi som orsakade att regissören fick gå...
Professorn från Gbg universitet som var mycket mer upplyftande än vad föreläsningen lät som från början. Mkt viktigt och intressant ämne!
Proffsiga föreläsare. Roligt att vi var så många. Bra schema/tidsupplägg.
Proffsiga och intressanta föreläsare Lärorikt Trevligt att träffa kollegor i Samordningsförbundet
Programmet var väldigt gediget, lokalerna helt suveräna och all logistik fungerade väldigt bra.
programmet! moderatorn det inlagda gympapasset
Relevanta föreläsningar Intressant variation
Relevanta ämnen Överlag bra föreläsare Bra lokaler
röd tråd i föreläsningar och seminarier
Schemaupplägget Föreläsarna Moderatorn
Seminarier med verksamheter, Edna Eriksson, Anders Hansen
Seminarierna Genuskompassen och Indikatorsprojektet samt föreläsningen Har fysisk aktivitet effekt på hjärnan?
Seminarierna Föreläsarna Samtalen med kollegor
Spännande föredrag Intressanta seminarier Rundvandringen på Göteborgsoperan
Staffan Landin Laura Hartman Märta Lycken
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Staffan Edna Hjärnkoll
Storföreläsningarna!
Suverän moderator, bra valbara seminarium/utbud samt kompetenta föreläsare till huvudseminarium
Svårt att begränsa, ALLT var bra! - Förståelse för dynamiken mellan tillit och kontroll. - Att demokrati innebär att stifta lagar angående vad man gör och att diaktatur innebär att
stifta lagar angående vem man är. - Att vi måste våga lita på varandra för att kunna samverka.
Svårtatt välja.
Särskilt första dagens fm
Talarna Bredden på innehållet Närheten till stationen
Talarna i plenum Nätverkandet Tid för reflektion
Talarna va väldigt bra!Bland de bästa som jag sett!
Temat hållbarhet Bra nivå på föreläsarna Maten/undethållningen
Teoretiskt djup i invigningstalarna. Bra spännvidd i ämnena. Något för alla.
Tillit Hälsa och Träning Västeråsprojektet
Tillitsdelegationen UVAS
Tillitsdelegationen, fokus på bra data som grund för insatser samt inledningen med Abrahamsson.
Tisdagens seminarier Föresläsningarna under tisdagen Middagen
tisdagens talare var väl pålästa och kändes som ett bra tillskott i FINSAM sammanhang. Det flöt på bra med logistiken
Tjänstedesign seminariet Indikator seminariet Edna Erikssons framträdande
Tjänstedesign var spännande, likabehandling och mångfald var en ögonöppnare samt chance to change var härliga.
Tjänstedesign, Anders Hansen, Abrahamsson
Tre framträdande på stora scen Edna Eriksson Anders Hansen och Landin
Trevlig stämning Bra hotell Många bra punkter
Träffa andra Anders hansers föreläsning Hälsofrämjande etablering
Träffas och byta kunskaper fortbildning
Under båda dagarna mycket intressanta talare och intressant budskap. Det var varierande så man fick med sig mycket bra hem.
Underhållningen Hans A Edna
Upplägget i sin helhet Bra seminarier Plats i de olika lokalerna. Bra luft.
Val av föreläsare och workshop
Val av intressanta och varierade föreläsare Positivt att få välja seminarier Bra lokal
Valbara seminarier Erfarenhetsutbyte Nya idéer
Valbara seminarier.
Variationen på föreläsningarna
Variationen på innehåll. Kompetenta föreläsare som besitter mycket vetenskapligt baserad kunskap.
Variationen på talarna. Planeringen och genomförandet tidsmässigt.
Vikten av god samverkan på både strukturell och individnivå. Anders H pass...
Vissa av föreläsarna. Extra fantastisk var Edna. Det var också bra med variation av mindre seminarier och större sammanhang.
Vissa inlägg från föreläsarna som det gav matnyttigt information i stora salen Men det gäller att läsa på Det jag retade mig mest på var att allting skulle ske vi mobil och att man
inte benände salarna efter det men fått de namn brickor och skulle leta upp dessa salar än om man hade digitala tavlor så stod det aldrig vilken nr som man skulle gå till MVH
Hoppas ni lyckas nästa
Väl organiserat Bra moderatorer
Väldigt bra konferens. Först tyckte jag att programpunkterna kändes lösryckta och jag hittade ingen röd tråd. Men det kändes ändå som en väl komponerad måltid trots att den
innehöll väldigt många olika ingredienser. Konferensen gav inspiration. Uppfattade en väldigt positiv stämning. Tidigare konferenser har innehållet inslag där företrädare för
nationella rådet och parterna har riktat olika uppfordrande eller mästrande budskap och befallningar till förbunden. Inget sådant denna gång. Jag tror att många upplevde det som
lite befriande. Nu var det gemensam inspiration och kunskap som stod i fokus. Det kändes skönt.
Välorganiserat Brett utbud av kunniga föreläsare God mat
Välorganiserat, bra föreläsare, bra logistik
Välorganiserat, föreläsarna och att det fanns alternativ att välja mellan.
Ytterligare fördjupande reflektioner i nationalekonomiska beroenden, Värderingar och hälsans påverkan på vår mentala status Alla föreläsningar första dagen höll hög klass Även
intressant med chanse2xhNges arbete Tillit intressant och bra men inte nytt för mig
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Ämnena kändes relevanta. Kändes som en röd tråd. Blandningen mellan övergripande frågeställningar och konkreta projekt kändes viktig.
Över lag bra stuns på föreläsarna Bra och relevant mix i programmet Proffsigt Hotell m logistik

6. Vad kan förbättras inför nästa konferens? (251)
Inget som jag kan komma på
- Lite mer möjlighet till diskussion, kanske på de mindre seminarierna. Möjlighet till mingel.
,
?
???
• Viktigt att se varför plenumföreläsningarna valts ut som intressanta för samtliga konferensdeltagare. Plenumföreläsningarna bör alltid ha en koppling till Finsam och förbundens
uppdrag. Jag vill se ett fokus på samordning och samverkan snarare än rehabilitering och myndigheternas arbete med individer. • Skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte under
pauser och för de konferensdeltagare som kanske inte har behållning av den plenumföreläsning som erbjuds för tillfället. • Viktigt med moderator som har kunskap om Finsam och
Samordningsförbund och utifrån denna kunskap kan ställa rätt frågor till föreläsare och koppla föreläsningar till förbundens uppdrag. • Information från Nationella Rådet saknades;
vad hoppas NR att konferensen ska leda till? Hur har NR jobbat under året? Hur ser framtiden ut? • Samarbeta med NNS och nämn från scen att årsmötet sker. • Erbjud bättre
information om föreläsningssalar och annan logistik. • Låt kvällens middag göra det möjligt för dialog och samtal utan avbrott för hög musik under själva middagen. Underhållning
kan gärna ske efter själva middagen. Erbjud annan alkoholfri måltidsdryck än bara kranvatten. -Undvik att ha samma typ av föreläsning i seminarium och plenum (ex
tillitsdelegationen).
affischering avvar ligger lokalerna eller elektroniskt i app
Alla dessa projektredovisningar i valbara seminarier utan stuns. Mycket same same. Hjulet är redan uppfunnet. Vassare valbara seminarier.
Alla valbara seminarier höll inte riktigt måttet.
Alldeles för hög ljudnivå i atriumgården Chance to change skulle varit ett seminarie och inte en föreläsning. Välj en mer insatt moderator.
Allt var bra
Använd inte samma föredragshållare. Ashing och Landin har vi hört flertalet gånger.
Att alkohol betalas ur varje persons egen plånbok Bra med kort paus mellan varje föreläsning
Att alla medarbetare har möjlighet att delta!
Att den fortsätter att vara i Göteborg=) Positivt att vara nära hemma och det gäller ju alla.
Att ej ha med verksamheter liknande Balder och Chance to Change då de passar bättre på andra forum. Trötta lösningar på problem där de inblandade har svårt att se/lyfta
problematiken med sina verksamheter.
Att föreläsningarna filmas.
Att ha jämn kvalitet på föreläsare
Att inte fokus är så mycket på rehabilitering, mer samverkansspår.
Att inte ha samma föreläsning båede som seminarie samt som avslut på dagen. Syftar på Tillitsdeligationen
Att sitta långa stunder påverkar fokuset. Det var mycket bra föreläsare under fm första dag men samtidigt mycket info som kanske hjärnan inte hängde med......
Avsluta med en mer positiv och kraftfull föreläsning.
Bensträckare
Bjud in fler arbetsgivare!!
Bättre föreläsarkompetens hos seminarieföreläsarna
Bättre föreläsningar dag 2
Bättre information gällande valbara seminarier, bättre logistik. Plenumlokal med bättre ventilation.
Bättre koppling till Finsamfrågor
Bättre logistik kring lokaler så det blir lättare att hitta Bättre mat
Bättre lokal för fika/mingel, ljudnivån där inne var hemsk. Något mer "lättsamt" på em (särskillt sista dagen) t.ex. workshop eller inspirationsföreläsning. Jag, och som jag
uppfattade det, många med mig var väldigt trötta på slutet vilket gör det svårt att hålla koncentrationen uppe.
Bättre lokal med bättre luft behövs
Bättre moderator - Hon höll inte tiderna, informerade inte om var maten, seminarium och dylikt var. Frågorna hon ställde var märkliga. Mkt akademiska föreläsningar av två män
på fm första dagen - den ens för lång och den andra hann inte med. Bildspel med för mkt text. Ngt inslag som har lite humor i allvaret hade varit bra. För lite pauser dag 1.
Bättre presentation av vad Nationella rådet vill och kan ge stöd i. Möjlighet ställa frågor till er. Moderator som kan Finsamfrågorna Alkoholpolicy - de som vill ha alkohol på festen
får beställa vid anmälan Tydligare info av moderator om lokaler för första lunchen och seminarierna
bättre sal för mingel, det blev för högljutt. Dålig akustik. Hade varit bra med en GDPR föreläsning eller seminarium. Det är en fråga som många undrar över och känner osäkerhet
kring. Det är en fråga som alla blir berörda. Det hade varit väldigt värdefullt.
Bättre stolar
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bättre vegetarisk lunch
Bättre vegetarisk lunch!!! Och vegetariskt till alla för en hållbarhetsaspekt. Lite dåligt med ljud som krånglade av och till.
dag 2
Dag två kändes inte lika bra som först dagen.
Dans på kvällen
De enskilda seminariernas kvalitet bör förbättras. Jag vill se mer tvärvetenskap och inte bara nationalekonomer. Mer mjuka värden!
Den stora lokalen var väldigt varm. (plenumföreläsningarna)
Den veganska maten!
det blir svårt att matcha, middag lite tidigare. KL 19.45 är sent.
Det kan man fråga sig, lika är bra nog.
Det var ett fullspäckat schema med lite för tajta marginaler emellanåt. Hade varit bra med korta stunder av reflektion deltagarna emellan tex att man ska diskutera/reflektera med
grannen under ett par minuter.
Det är mest praktiska saker som kunde förbättras: Ljudet krångla första passet, Där vi drack kaffe/mingla på kvällen var ljudet olidligt. I en mingellokal skall man kunna prata och
höra varandra... Underhållningen (som förövrigt var mycket bra) måste tajma middagen bättre så det inte blir "dötid" där många faktiskt gick.
Dålig storlokal, för varmt och ingen luft. att konferensen inte bara är för chefer-borde vara mer för oss som jobbar i processerna.
Ej så långa föreläsningar, 2-3 timmar är alldeles för länge
En moderator som kan Hålla tider bättre, mer bensträckare inne i lokalen mellan föreläsarna. Tydlighet om schemat, berätta var allt äger rum o.s.v.
En större lokal för storföreläsningarna.
En sådan stor konferens med så många deltagare gjorde att det kändes som om man inte hann träffa någon eller hitta någon för den delen..
endast ljudvolymen vid minglet var dåligt.
ev lite mer luft i programmet under fm- lite mastigt med nästan två timmar i sträck.
fikalogistik? överblick lokaler seminarier (karta?)
Fler föreläsare och ffa workshops om samverkan på ett mera konkret och användbart sätt. Samtal och erfarenhetsutbyte i ett Open Space!!
Fler goda exempel från vardagen, typ Västerås
Fler korta bensträckare Föreläsarna hålla tiderna Bättre uppmärkning av rummen där seminarierna hölls, vägdes dock upp av kompetent personal som kunde vägleda
Fler korta pausar
Flera av de valbara passen höll för låg kvalité.
Flera av minipassen hade jag tagit del av förut på andra håll, vet att det är svårt att hitta nytt dock
Fortsätt på den inslagna vägen
Fortsätta att ha Finsamdagarna som ren fortbildning
Frukost dag 2 Lokal som en hörsal typ Bättre ventilation
Färre nationalekonomer - famna en större bild än bara siffror. Intressant om det gick att öka konferensen deltagares aktivitet vad gäller uppfattning om vissa frågor (via app t .ex)
el att det fanns möjlighet att visa/presentera lyckade projekt (via skärm som rullar i bakgrund el dyl)
För mycket makroperspektiv, för lite konkret arbete och lösningar på lokal nivå. Ljusare lokaler.
Fördelningen av föreläsare. Hans, Edna, Tom och Anders vilka var de mest framträdande, föreläste alla under dag 1.
Föreläsningarna
Första dagen var det första passet väldigt långt. Rörelsepaus var bra, men hellre en bensträckare för att hämta vatten, kaffe eller gå på toaletten.
Förundrad över hur tekniken strular vid varje tillfälle. Kändes fånigt med den där musiken som skulle ackompanjera nya föreläsare, blev lite pinsamt. Skulle varit intressant med
panelsamtal med föreläsarna för att höra olika tankar. Kanske inte alltid så kul att höra att alla är överens, finns det inte avvikande uppfattningar, så att det kan "bränna till" lite mer.
Nu blir det lite klubben för inbördes beundran, även om datan visade att det fanns rätt stora frågetecken om effektiviteten i samordningsförbundens arbete. Viktigt att utvärdera
och fokusera på resultaten.
Gärna en meny på bordet vid middagen. Nationella rådet mera synligt, kanske en workshop där NR presenterar sitt arbete och utvecklingstankar. För nya inom Finsamvärlden är
NR och dess arbete kanske inte alltid så kändt
Gärna mer tid för dialog.
Gärna något mer handfast som kan tas med hem, lite mer konkreta handfast projekt som man kan "kopiera"
Gärna om vi kan prata mer om Finsam
Ha mer workshops där man presenterar verksamheterna och man som deltagare kan gå runt och inhämta information samt få chansen att nätverka. Det var så många deltagare
så det behövs nästans styras upp för att ges bättre förutsättningar till utbyte av erfarenheter
Hade varit roligt med t.ex. borsplacering vid lunch och middag så att man kunde fått möjlighet att prata med de man inte brukar prata med. Upplevde att många höll sig i sina
vanliga sällskap. Var inte helt bra organisation kring specialkosten vid lunch och middag.
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Hänvisning till de små konfrumme
Hög ljudvolym och trängsel, men kanske svårt att åtgärda. Posthotellet är ju väldigt fint!
Högt ljud i den lokal som vi åt mat och minglade i. Kanske lite mer tid för nätverkande emellan seminarier
Höj nivån ytterligare i seminarierna - vilka effekter ger samordningsförbunden som helhet i en kommun tex
Hörslinga
Informationen, mer tillgängliga lokaler, mer varierat utbud av seminarier.
Inga direkta förbättringar behövs. Däremot vore det bra att följa upp vissa ämnen som tagits upp nu
Inga synpunkter.
Ingen aning!
Ingen tanke kring det
Inget
Inget- håll samma nivå
Inget särskilt
Inget!
Inget! Tycker detta upplägg passar mig perfekt.
Inget, höll hög nivå på allt
Inget, mycket nöjd med upplägget. Vissa av föreläsningarna var för mig personligen inte så givande.
Inget.
Innehållet i de korta seminarierna! Denna gång upplevde jag att de hölls på en väldigt basal nivå, tillförde inget nytt...
Inte ha samma föreläsning på valbart seminarium och plenum
Inte ha samma seminarium som föreläsning i plenum Ljusare konferenslokaler Mer fokus på samverkan ur ett system o strukturperspektiv
Inte ha samma talare i seminarieutbudet som i plenum(Laura Hartman) blev dubbelt
Inte kött till lunchen.
Inte mycket
Inte mycket....
Inte så långa pass utan möjlighet att gå på toa och hämta lite frisk luft. Luften blir lite dålig och det finns risk att tappa koncentrationen på sluttampen
Inte så långa/täta pass utan paus. Kanske avsluta till lunch dag 2
Inte så många nationalekonomer - mer beteendevetare Mer interaktion på seminariepassen Bordsplaceringar för att öka minglet
Jag ser inget som kan förbättras.
jag skulle gärna se att föredragen och de valbara seminarierna filmades så att man kan lyssna på dem igen, och kunna ta del av alla seminarier. Om man på grund av avståndet
inte får/kan åka till konferensen skulle det vara bra om allting sändes på direktlänk så att man ändå kan delta.
Jag skulle gärna se att var och en får betala sin egen dryck.
Jag skulle vilja ta del av presentationerna efteråt.
jag tror jag skrivit det i varje utvärdering, men Finsamkonferensen skulle vara lite mer om Finsam. Det går åt rätt håll absolut och som helhet var det en bra konferens. Men jag
tycker att det är väldigt trist att inslagen med förbundschefen är borta. Varför då? Särskilt bra var det i fjol då vi verkligen fick beslyst hur svårt det faktiskt kan vara uppdraget. Jag
skulle väldigt gärna se tre ordförande som reflekterar tillsammans om tex framtid, kärnan med finsam eller annat.
Jag tycker att det var mycket fokus på rehabilitering och inte samverkan.
Jag vill ha workshops och open space. Väldigt många nationalekonomer - var är de övriga forskningsfälten??
Kan inte komm på något
Kan inte komma på något på rak arm, men det finns alltid saker man kan göra bättre
Kan inte komma på något.
Kanske inte fullt så många föreläsare nästa gång, blev mycket information att ta till sig
Kanske lite längre pauser. Det är verkligen ett fullspäckat schema.
Kanske lite mera mix av seminarierna, lite för mycket fokus på samordningsförbundets jobb o för lite på samverkan och samverkanspartners
Kanske lägga in tid också för dialog, reflektioner och tankar :-)
Kanske skulle pauserna kring lunch och fika behöva vara lite längre. Vi var väldigt många och det blev lite stressigt kring lunchen. Det skulle även vara bra om det fanns lite
utrymme för att ställa frågor.
karta över lokaler där semiarier äger rum
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Konferencier som är insatt i frågorna. Tydligare jämställdhetsperspektiv.
Konferens i ljusa lokaler med fönster.
Korta ner tiden för en PowerPoint presentation
Kortare pass, och fler pauser... det är för långa pass.... och gärna lite mer luft emellan passen. Sen tycker jag som jag alltid skriver i utvärderingar efter våra nationella
Finsamkonferenser... ta bort alkoholen och låt var och en köpa sitt vin. Tycker inte det är ok att vi använder skattemedel till alkohol!
Kortare pass.
Kvalitén på seminarierna var varierande
Kvaliteten på seminarierna
Känns lite långt kanske ska avslutas vid lunch dag 2.
Lite andra ämnen som diskuteras och lite andra föreläsningar pga att det lätt blir mycket upprepningar
Lite fler bensträckare/pauser, i synnerhet på eftermiddagen. Lätt att bli seg efter lunch...
Lite fler korta "gympa-pauser" emellan föreläsningarna som hölls för alla deltagare?
lite fler kortare pausar... kanske
Lite fler pauser för att komma utanför byggnaden. Lite bättre koll på specialkost under lunchen. Fick fel tallrik, fler som erbjöd vanlig tallrik mm fick vänta o fråga.
Lite för mycket upprepning sedan tidigare konferensen - tex Tillitdelegationens två redovisningar, Staffan Landin, genuskompassen, Inger Ashing. Nationella Rådet hade lite för
passiv roll den här gången.
Lite kortare pass - var ibland jätte långt mellan rasterna - gå på toalett etc Den vegetariska maten var den sämsta jag någon gång ätit!
Lite mer bensträckare
Lite mer egentid innan middagen
Lite mer luft i programmet - att prata med kollegor runt om i landet är en stor del,
Lite mer luft/dialog blev lite för mycket av det goda ibland
Lite mer möjlighet att hinna prata med folk. Programmet var tight.
Lite mer pauser/stretchövningar mellan passen
Lite mer tid för att sträcka på benen. Jobbigt att sitta så länge samt mindre bra luft. Skulle velat haft lite fler föreläsningar som visade hur man faktiskt jobbade på det viset som
någon forskning visade tex. Blev mycket på strukturell nivå utan någon faktiskt exempel på hur man kan applicera det på verkligenheten.
Lite ojämn standard på föreläsare (innehåll ok dock på de flesta)
Lite svårt att hitta till rätt lokal, hade varit bra med en karta i programmet.
Lite tighta tidsramar mellan varven. i och med att vi var många deltagare tog det tid med förflyttningar, fika, WC etc så det blev lite bråttom ibland.
Lite tufft schema första förmiddagen. Högt tempo, späckat program och ingen rast i kombination med lite dålig luft gjorde den mastig.
Liten paus under det långa första passet för toa, dricka vatten etc.
Ljudet från plenumscen. Större tillgång till mikrofoner för frågor vid work shops. Mingelytor med bättre ljudmiljö. Kunde inte vara i fikasalen.
Ljudnivån vid fikastunderna. Nationella rådets insats.
Ljudnivån vid middagen musiken för hög.
Ljusare i föreläsningssalarna Att INTE samma valbara seminarium återkommer som en gemensam föreläsning som det blev i år. Att anpassad kost behöver fungera bättre; tex
anmälda allergier som inte ersattes med annat, utan man fick äta halva maträtten (i detta fall äta fisk och bröd när man är allergisk mot morötter)
Ljusare lokaler!
Logistik vid förflyttningarna
Logistiken
Logistiken kring fikat (trångt)
Logistiken mellan seminarium
Logistiken om många deltagare. T ex flera fikastationer.
Logistiken vid lokalbyte
Logistiken, det var rörigt och svårt att hitta till de olika rummen. Ologiskt upplägg med nummer och siffror.
Lokal med bättre akustik (minimera volymen på rasterna)
Lokaler som är samtalsvänliga under pauser. Blev mkt högljutt i lokalerna.
Lokalerna och logistiken var helt ok. Men ljudnivån där vi hade fika och mingel var alldeles för hög.
Lokalerna, maten
Luftigare schema, blev stressigt med ex 55 min lunch, hann bara äta, ej gå på toa:) Ljudnivån där kaffe och mingel hölls var olidlig. Väldigt mörkt i stora salen och stolarna var inte
bekväma.
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Lunch som buffé mindre köande till lunch och fika och toaletter
Långa pass utan paus
Längre paus mellan föreläsningarna
Mastigt med två heldagar, kanske korta ner konferensen och avsluta vid lunch dag 2? Isf ta bort ett parti med valbara seminariepass. Det var många som droppade av under
eftermiddagen..
Maten framför allt har ingenting mot fisk men både till middag och lunch och samma fisk avsaknaden av grönsaker är nu och har allttid varit kass man skall leva efter norrmen att
detta är bra för hjärnan Man lever inte upp till detta om inte luncher och middagar innehåller detts EN som är missnöjd med maten och organisationer att planer MVH En ivarare
för finsam men lev som vi vill att andra skall göra ?
maten och hotell, otroligt dålig miljöprofil och medvetenheten var väldigt låg, förvånad över servering av stora köttbitar, flaskvatten och avsaknaden av ekologiskt, mer
medvetenhet krävs av en arrangör dessa dagar Tycker seminariera, de valbara kunde vara mer praktiska exempel som inspierarar
Maten, anmält avvikande kost men blev erbjuden det som alternativ ändå. Programmet för tätt på årsmöte och middag.
Medverkan av de politiska partierna, trodde nu när det var valår att de skulle vara med besök av minister/statssekreterare
Mer exempel från verkligheten, mindre strukturell nivå
Mer fokus på samverkan! och samordningsförbundens roll. Större möjligheter till nätverkande genom "luft" i programmet. Lyfta fram fler goda exempel från
Samordningsförbundens arbete. Dåligt att arrangörerna Samordningsförbunden Göteborg ej blev presenterade och tackade redan i inlednings skedet. Moderatorn bör vara mer
insatt i samordningsfrågor.
Mer från nationella rådet om framtiden
Mer gympa mellan passen. Bättre kartor över var de olika seminarierna höll hus. Det var svårt att hitta information och vissa seminarier hade fått fel beteckning.
Mer konkret innehåll med samverkan, hur gör vi, goda exempel hur har andra gjort osv.
Mer konkret resultat uppföljning ur ett samhällsperspektiv. Saknar innehåll så som individens egna ansvar, hjälp till självhjälp. Mer varierande innehåll.
Mer kring samverkan
Mer luft i schemat. Det blir väldigt komprimerat och lite stressigt. Mer fokus på samverkan och mindre på "hantverket".
Mer luft mellan olika föredrag, mer fysisk aktivitet.
Mer om "hur man samverkar i projekten" och mindre av rehabiliteringsinsatsen
Mer om indikatorprojektet i plenum. Möjlighet att samverka på riktigt över förbundsgränserna, tex korta temapass. Tydligare tema/perspektiv på de valbara seminarierna.
Sittplatser till alla under storföreläsningarna.
Mer skyltar etc så man hittade till seminarierna. Lite längre lunchpaus. Middagsunderhållningen var inte bra-hög musik mitt i maten. Bättre med bakgrundsmusik, trolleri från ngn
som går runt mellan borden etc och först efter maten dans och hög musik.
Mer tid för dialog. Presentation av Nationella Rådet. Möjlighet till debatt med Nationella Rådet.
Mer tid mellan föredragen. Lokaler med bättre ventilation.
Mera om Finsam-arbete centalt
Mera tid för reflektioner på det som sägs Ministerbesök
Middagen är försent och helt fel att det bjuds på alkohol.
Mikrofoner ska användas och gärna utbildning till de som håller i seminarium hur man ska tala
Mindre upprepning? Tänker på AG från Rusta och Landin från Gotland. Kanske låta andra få komma fram.
Mingellokalen Försöka ha seminarier där man får chans att samtala kring de större talarna. Hinna reflektera med andra och koppla till förbundens arbete.
Minska ner på 1-2 seminarier för att skapa lite återhämtning/tid till reflektion. Tempot återspeglar lite hur vi har det i samhället - att utnyttja tiden till max=få in så mycket innehåll
som möjligt. Skapa mer utrymme till reflektion och spontana samtal. Ha tilltro till att det ändå kommer att bli bra = valuta för pengarna-känsla.:-)
minus att sista stora föreläsningen även var ett valbart seminarium.
Många "famlar idag" - mer konkreta idéer "gör så här...., exempelvis".
Möjligen att seminariepresentationerna håller ngt högre klass gällande föreläsare.
Möjlighet att ställa frågor till Nationella rådet "specialseminarium" för förbundschefer för mingel/utbytande av erfarenheter och frågor
Möjligheten att samtala under middagen, Förslag om lugnare bakgrundsmusik
Möjligtvis ha lite fler korta pauser.
Något högre nivå på seminarium
Något mer luft i schemat
Nä, det var hur bra som helst. Stor eloge till hotellet som såg till att inga flaskhalsar fanns
När det gäller kosten vore det tacksamt om det fanns tydligare för oss med kostallergi (ex. skyltar som visar vad maten innehåller). Fick jaga personal vid mat och vid något tillfälle
vänta så länge på mat att resten av bordet hann äta klart. I övrigt var maten god och bemötandet bra.
Om aktuellt så pålys även NNS årsmöte som aktivitet. Många deltar där och saknade påminnande info om plats och tid.
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Om mjöligt, undvik bullriga miljöer likt Vinterträdgården där fika serverades. Kvalitetsäkra att titeln på seminariet motsvarar innehållet. Blev besviken när seminariet om ESF
handlade om programperioden och genomförandet av ett specifikt projekt ist för att handla om samverkan bortom projekttiden. Kändes igen en hel del ämnen och föreläsare från
fg år (ESF, Staffan Landin, arbetsgivarens behov). Vore roligt med lite mer nytt.
Politiken borde vara tydligare representerad
Prat om finsam mer. Inte ha ett så späckat schema. Styrelsen för NNS kan gärna presentera sig på evenemanget.
Saknar tid för reflektion/diskussion med andra. Kanske svårt att åstadkomma, men vore värt besväret. Saknar en helhetsbild av samordningsförbunden. Finns det en gemensam
linje?Vart är de på väg?
Saknar utställning av involverade förbunds verksamheter
Samma höga nivå på talare Mer brukarinflytande
Se till att de valbara seminarierna inte sen även är en föreläsning för hela församlingen. Känns onödigt att lyssna på samma sak två gånger.
Seminarierna var lite varierad i kvalite, möjligen högre / jämnare kvalitet på seminarierna nästa år Kanske varit bättre att ställa in seminarierna om tillit och hänvisa alla som valt
detta till andra grupper , då det tyvärr blev upprepning för oss som var på detta i sista passet
Seminarieutbudet var lite tunt.
servera inte gratis alkohol, det går inte i linje med myndigheternas policy och rimmar illa med det uppdrag Finsam har.
Sittande lunch till alla
Sitting is the new smoking! Alldeles för mycket stillasittande. Hade gärna sett initiativ till att stå i stora salen.
sittplatser var inte alls bekväma.
Ska inte vara samma slutföreläsning som innan varit valbar. Moderatorn ska inte ställa alla slutfrågor till föreläsarna (inte tillräckligt insatt)
skapa forum som blir mer interaktiva, bättre hänvisningar till vilken lokal de olika seminarierna är i. Sluta servera alkohol. vill man ha alkohol så får man själv betala för det. Kanske
ha bikupor eller diskussionforum som man kan ansluta till utifrån intresse
Skulle vara intressant att pröva Open space. att få möjlighet att prata med kollegor efter intresseområde, ex nollklassade, etableringen, unga..
Skylta bättre var lokalerna för miniseminarierna är belägna
Socialt företagande bör vara representerat. En gnutta mera luft i schemat.
Stolarna borde varit bredare, även om man är "liten" i sitt format, så sitter man för nära för att känna sig helt bekväm. Sitter en stor person i stolen bredvid då är komfortzonen
överskriden.
Ståbord i föreläsningssalen, representanter fr brukare/deltagare som föreläsare att berätta om sin egen resa
Svårt att få något med sig från ”små seminarierna” kanske ett tema i storgrupp i stället med exempel från projekten, som en röd tråd
svårt att slå
Svårt, detta var den bästa konferensen på många år!
Synd att inte tydlig info gavs första dagen om var man skulle gå in i konferenssalen. Många väntade framför fel dörrar.
Ta bort valbara seminarierna
Tacksam att vi kommer närmare Dalarna nästa gång.
tillgång på kaffe
tydliga skyltar med dagsprogram och karta över de olika salarna för seminarierna
Tydligare information om var seminarierna hålls Vara nogsamma med att alla seminarieföreläsare håller sina föreläsningar på ett ickevärderande sätt. Saknade detta hos
Rehabkoordinator Tine Winther. Uppfattade värderingar kring region, psykiatri som åhörarna kunde varit utan. Det gällde säkert den enhet hon numera ingick i men kändes som
negativt värderande kring psykiatrin i sin helhet. Inte bra.
Tydligare skyltning till seminarierna. mer möjlighet till delaktighet under seminarierna - nu blev allt i form av föreläsningar. Gärna workshops, metoder som gynnar delaktighet.
gärna kulturinslag och rörelse under dagen.
Tydligheten kring lokalerna för de valbara seminarierna
Undvik dubbla föreläsare, tex Tillitsdelegationen som var på onsdagen.
Var rörigt att hitta sitt seminarie, vart lokalen var. Ev en karta som visat vilken våning hade underlättat
Varmt och dålig luft i lokalen gjorde det svårt att hålla koncentrationen uppe
Ventilationen var dålig i det stora konferensrummet och kunde varit bättre men kanske svårt när vi var så många deltagare..
Vet ej
Vet ej, då jag tycker att ni som gjort jobbet med denna konferensen helt fantastiskt.
vet ej... kanske inte hög musik när man äter mat?!? bjudas på alkohol?!?!
Vet inte, detta var bästa konferensen hittills
Viktigt hålla tiderna från början. Första dagens första föreläsning påverkade tiden för efterföljande talare som fick en otacksam uppgift att försöka hinna med
Vore trevligt med en Finsamkonferens som faktiskt behandlade Finsam. Vad gör/vill Nationella Rådet? De var märkbart anonyma. Logistik bedrövlig. Inga kartor.
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Workshops
Ännu bättre Småseminarier. Att middagen inte ska vara så sent.
Ännu fler pausgympa
Önskar att de stora föreläsningarna filmades för att se o höra en gång till samt kunna delge arbetskollegor.
önskar att middagens dryck betalas av oss deltagare

7. Lämna gärna ett eller flera förslag på innehåll till nästa års konferens (143)
- Nollklassade och samverkan kring dessa personer. - Sjuka i försörjningsstöd och hur vi utvecklar samverkan med vården
***
,
1. Digitalisering inom ramen för samverkan Hur ökar vi den digitala kompetensen i det statliga/ kommunala / landsting ledarskapet och hos medarbetarna så att vi blir mer
effektiva i våra möten med varandra och våra brukare/medborgare/kunder 2. Tillitsarbetet 2.0 3.
1. Nya regeringens vilja med Finsam 2. Återkoppling från ISF's utvärdering 3. SKL's engagemang i Finsam.
Arbetsintegrerande socialt företagande Erfarenheter från Olika sätt att organisera samordningsförbund.
ASF- företag
Att föreläsningarna o presentationerna innehåller mer HUR man samverkan. Konkreta "små" exempel. Inte bara en dragning om projekt o resultat. Det är ju samverkan som ska
va i fokus.
Att NNS kan få synas i plenum
Avsluta med en ” feelgood” föreläsning eller annat dör man lämnar med ett gott skratt i kroppen eller stort leende. Det är den känslan man vill ha med sig genom dörren och det
förstärker intrycket från de två fantastiska dagarna.
Avsätta en timme för reflektion i sitt "eget" samordningsförbund.
Beror lite på temat men viktigt att det finns en bra tråd i föreläsningarna och att de kan hålla intressenivån på en hög nivå
Bra att ha med omvärldsbevakning på programmet.
Brukarinflytande, hur kan det gå till? Finsam i framtiden?
-Brukarmedverkan och tjänstedesign. -Utvärdering av samverkan, bjud in forskare att reflektera kring möjligheten att mäta samverkan och dess effekter. Hur följer vi upp och
utvärderar vi strukturinriktade insatser. -Hälso- och sjukvårdens roll i den finansiella samordningen. -Hur skapar vi goda möten och mötesplatser? - Parternas uppdrag i den
finansiella samordningen. -Uppföljning av Nationella Rådets arbete. -Skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte under pauser.
Bunfloprojektet? Konkreta insatser med bra utvärderingar när det det gäller ungas utanförskap och ISF granskning av SOF.
delaktighet och demokrati brukarinflytande röst till målgrupperna
Delegationen för segregations uppdrag Insatskatalogen - en nationell angelägenhet Hantverkskunskap kring Finsam
Delmos - delegationen mot segregation. Ministermedverkan för avsiktsförklaring av nya regeringens ambitioner med SOF. Gärna medverkan från forskning/akademi. Eller statliga
utredningar, t ex arbetsmarknadsutredningen.
Deltagare från projekten som berättar om sina erfarenheter. Mindre info om rapporter. Mer inspirationsföreläsare.
Diskussioner om vad FINSAM skall användas till i framtiden. Kan man bara fortsätta att skapa projekt efter projekt som inte implementeras??
Då har vi haft val i Sverige och att få höra båda ministrarna, arbets- och socialministern ge oss en bild av förväntningarna av samarbete/samordningsförbunden i arbetet att
förhindra och återföra individer från utanförskap.
Efter de sista 6 årens konferenser känns det som jag törstar efter ett nytänk i seminarierna. Det är känns som det är mycket skåpmat
Ett lyckat exempel på någon som tillhört målgruppen som står långt i från arbetsmarknaden och i dag har en karriär.
Exempel på bra medlemsdialoger
Fler "deltagarberättelser"
Fler exempel på konkreta verksamheter
Fler exempel på projekt är alltid roligt att lyssna på, vad har man gjort som är framgångsrikt?
Fler goda exempel och projekt och insatser som prövat nytt. Fler arbetsgivare med deras perspektiv på att ta emot deltagare.
Fler goda exempel på fungerande insatser!
Fler inslag med brukarperspektiv och arbetsgivarerepresentanter
Flera goda exempel från förbunden - kanske fokus på insatser för nyanlända. ISF utvärdering Arbetet med GDPR
Fokus samverkan, samordning och Finsam uppdraget uppdelat utifrån teman och nätverk
Fortbildning inom vad som är aktuellt just då! Verksamheterna svänger ju hela tiden bra att den stad vi är i får vissa VAD dom gör eller gjort
Fortsatt samverkansmodeller och utveckling av Finsams verksamheter
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Fortsätt i samma anda. Visa upp forskning, framtidsspana och visa lokala projekt att inspireras av.
Fortsättning på det goda temat. Det går inte åt helvete. Men ändå fokus på vad vi i samordningsförbunden kan gå in o stödja. Vilken samverkan behöver bli bättre.
Framtidsfrågor kring finsam, ser vi framför oss.
Frågor kopplade till mänskliga rättigheter och bemötande
Främja respektive förebygga, visa på goda exempel!
Förbättrade möjligheter till att nätverka.
Föreläsarna borde ge en kort info om vem de är (vad de har för bakgrund) som inledning av sitt pass. Man satt och undrade över utbildningsbakgrund och yrkeserfarenheter.
Försteg och gruppverksamheter för deltagarna på samordningsförbunden
Generaldirektörsbesök
Goda exempel på verksamheter i Samordningsförbunden.
Gärna flera konkreta förslag och erfarenheter om hur man motverkar utanförskap. Varför inte paneldiskussion FK, AF och Soc om hur man samverkar och undviker glapp mellan
verksamheterna. "Alltför frisk för ss på kassan, alltför sjuk på AF för att få ett arbete..."
Gärna något inslag där deltagare får komma med.
Gärna några goda exempel på samordningsförbundens konkreta projektaktiviteter och evidensbaserade metoder.
Gärna om socialt företagande
Gärna politiska talare/panelsamtal
Hur kan kommun och näringsliv arbeta ihop när målgruppen är de som står en bit ifrån? Kommer kommunala arbetsmarknadsenheter att kunna placera i det privata näringslivet??
Hur samlar vi all kunskap som finns och tar vidare hur vi arbetar med unga hemmasittare.
Hur ska vi minska andelen unga med aktivitetsersättning. Vad händer med samverkan partnern drar sig ur. Såsom FK gör nu på flera håll.
Hur tar vi till vara på all kunskap som sitter hemma och är långtidssjukskrivna p g a stress tex.
Hur utveckla det fördjupade samarbetet mellan myndigheter, idag Fk Af men fler parter behövs för att det skall bli på riktigt. SKL. Ett DUA för samarbete?
Indikatorprojektet Försörjningsmåtten
Individens egna ansvar och hur kan vi stötta personen att ta sitt ansvar och inte "ta om hand". Målet är ju bli självständig.
Information från olika SF-projekt.
Information om psykisk ohälsa och hur kan vi förebygga psykisk ohälsa i samhället.
Inget förslag till nästa år men en reflektion kring att vi inte har kommit längre inom samordningförbunden när det gäller samverkan. Det går oerhört trögt, det finns många chefer
som inte fattar och är motståndare till att hitta lösningar för samverkansfrågor.
inget speciellt
Intregration
ISF uppföljning, problematisera vad pengarna används till idag och vilken nytta de skulle kunna göra om de användes till den målgrupp de är vikta för..
Jag tycker hälsotemat och sunt liv kan vara en stor del. Studier och arbete - fokus på unga Psykisk ohälsa - vägar ur det m andra hjälpmedel än traditionell medicinering. Kvinnor i
kvinnodominerade yrken, ofta låga löner och låg grad av utvecklingsmöjligheter hamnar ofta i utmattningsdiagnoser och har en väldigt lång och dyr väg tillbaka - om de kommer
tillbaka
Jag vet inte just nu
Just mixen av föreläsare är viktigt. Att få roliga/mycket intressanta behövs mellan de mer faktaspäckade passen för att orka hålla fokus hela dagarna. Det vore ju intressant att
höra hur det gått för ISF (fast det är kanske lite sent.) Valbara seminarier är bra att lägga in under dagarna. Tjänstedesign är mycket intressant, det kanske skulle få plats i
storgrupp? Lyckade insatser för nyanlända? Ny forskning inom våra intresseområden?
Kolla vilka inslag från SOF är representerade på Almedalen, och bjud in dem. Bjud in GD för AF och FK Integrationsfrågor mer synliga
Kommunikation - Camilla Saarinen Fördomar - Claes/Sara Schmidt/Lund
Korta ned tiden, två hela dagar är för mycket. Start och slut vid lunch = Det går att vara borta en natt för de flesta. Mer innehåll avseende organisering, tjänsteflöden,
organisationsteori
Korta ner tiden för en PowerPoint presentationer max 30 min
kortare pass och inte flera föreläsare efter varandra. man tapper fokus på ämnet efter ett tag.
Kulturunderstödd rehabilitering.
Ledarskap, hur motivera medarbetare till samverkan
Lite fall från verkligheten, inte så mycket om ex statsvetenskap/nationalekonomi som man inte förstår om man inte arbetar med det. Inte längre föreläsningar än 45 minuter.
Bensträckare oftare även om man måste va kvar i lokalen.
Lite fokus på de som inte längre anses unga i ålder, dvs över 29 kanske runt 30-38 år, men aldrig kommit ut på arbetsmarknaden pga olika anledningar. Hur kan vi med
gemensamma krafter hjälpa dem som faller mellan många stolar?
Lämna rehabilitering och lyft fram samverkan. Skulle vara kul att höra annorlunda projekt och inte sånt som alla har själva.
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Mer framtidsspaning
Mer från Hans Abrahamsson
Mer information om de projekt som pågår runt om i landet
Mer interaktion med deltagarna (ex digital interaktion)
Mer luft i programmet Samordning i fokus Se under 6.
Mer om det hållbara samverkan. Hur fortsätter ett projekt till implementering, att finnas kvar.
Mer om sociala investeringar och social ekonomi
Mer praktiska metoder och delning av goda exempel sånätverk kan bildas
Mer seminarier från olika insatser
mer tid för erfarenhetsutbyte... man hinner aldrig hälsa/prata/mingla med andra konferensdeltagare man vet är där och vill söka upp
Mer tid till diskussion i det valbara workshopsen
Mer workshops om själva vikten av samverkan
Mera om Reko-jobbet Varför inte en punkt on TRIS, tåTrisam, Nafs.... dvs fyrpartssamverkan
Myndigheternas stuprör......hur kan samordningsförbund i praktiken stärka samverkan och bygga hängrännor?
Ngt kring insatser för sjukskrivna utan sjukpenning sk nollklassade även brukarinflytande på styrelse-nivå
Ngt om migration, nyanlända. Hur lyckas med etablering.
Nivån var mycket bra. Nu är utmaningen att fortsätta hålla den höga nivån. Men gör det!
Nyanlända intergration
Någon föreläsare från en annan bransch än vår där man ändå kan se likheter, t.ex privat bemanningsföretag, kompetensmatchningsbranch osv. Supported education vore också
roligt att höra om, vet att det finns några förbund som testat metoden.
Oerhört svårt så här långt i förväg. Kanske Ingvar Nilsson?
Oj, det var för svårt att svara på idag, för många tankar som snurrar.. Fortsatt bra bredd på föreläsningarna!
Om inte tjänstedesign får en egen nationell konferens för de som är intresserade så önskar jag mer om det, gärna i workshopform där man bara arbetar praktiskt med exempel.
Insatskatalogen önskar jag höra mer om, samt hur det går för MIA-projektet med tanke på att vi är i Stockholm.
Om valbara seminarier - högre nivå! Lägg hellre längre tid till de professionella föreläsarna i plenum
Open space workshop med angelägna frågor för samordningsförbund.
Open Space Trender i förbundsvärlden Diskussion om resultat Vad vill vi/olika intressen med Finsam?
Prata om finsam
Presentation av NR, deras ledamöter, vilken agenda har de, vad ser de i framtiden osv. Detsamma gäller NNS.
Presentationer från verkligheten inte för mycket forsknings aspekter, det är vi nöjda med i det vardagliga.
ROSAB (rehab i offentlig sektor AB)
ROSAB Förstudie och pilotprojekt om Rehabilitering i Offentlig Sektor AB (jmfr Galaxen som riktar sig mot byggnadsarbetare). Kontakta gärna Petra i Falun.
Samma upplägg som i år.
Samordningsförbundet och etableringsreformen? Särskilt utsatta områden. Vad gör förbunden?
Samordningsförbundet som arena och plattform för det lokala folkhälsoarbetet.
Samverkan med landsting/regioner
SAMVERKAN, absolut! Gärna ännu mer exempel på "huret" , dvs vad var framgångsfaktorerna för samverkan?
Se ovan
Se ovan.
Se ovan. Ta in mer spridda uppfattningar, varva med de som verkligen får ihop det genom att tänka nytt. Man behöver problematisera att ha tillit i en extremt regelstyrd
verksamhet - det är inte alltid enkelt.
Se punkt 7. Bra med "mylla" dvs forskning, utblick och nya rön. men detta skulle fastna bättre om vi fick tillfälle till mera reflektion och samtal tex i ett Open Space! Prova det! Ta
med mera om Tjänstedesign - gärna kopplat till praktiska Workshops där man konkretiserar hur det kan användas i ett förbunds utveckling av nya insatser.
Seminarium om projekt/insatser som genomförts och lyckats. Valet kanske innebär en förändring som påverkar - hålla koll på detta.
Senaste forskningen inom arbetslivsinriktad rehabilitering,
skaffa en hashtags till konferensen!
Skulle gärna höra mer om forskning och utvärdering av våra projekt och insatser inom samordningsförbundet, mer från individer som faktiskt har erfarenhet av vår verksamhet.
Skulle vara intressant om någon kom från regeringen så vi kunde ha en dialog kring hur de ser på förbunden. Det var ett tag sedan sist.
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Statistics

SNI utvärdering av samordningsförbunden blir spännande. Kanske något inspel från Nationella Rådet. Samordningsförbunden är väldigt spretiga, dock egen suveränitet att
bestämma, men hur ser man på skillnaderna kontra effekter.
Socialt företagande och Coompanion.
Staffan Landin kan få komma tillbaka och tills dess hoppas vi på att det tillkommit en nationell "statistikbank" ala Fakta Gotland
Ståbord i stora föreläsningssalen för att uppmuntra variation av att sitta eller stå under föreläsningarna.
Talare inom återhämtning Rehabiliteringsforskning Myndigheternas perspektiv på FINSAM
Tidiga insatser, förebyggande arbete, arbeta med yngre.
tips och idéer om vad verksamheterna gör, goda exempel och tankar...
Tjänstedesign
Troed Troedsson, om förändring och att tänka agilt och utanför boxen.
Tvärvetenskaplig forskning Landstingssamverkan
Tydligare tema Finsam / samverkan
Uppföljning på de förslag som lämnats till regeringen från de olika delegationerna.
Utmana alla förbund att komma med fler styrelserepresentanter så som politiker
Vad det innebär/skillnaden mellan att samverka i praktiken och inte bara samarbeta bra. Bilden från Malmö , en tårta med olika bitar som var och en gjort är bra men en
gemensam tårta är bättre. Hoppas att ni förstår. Tjänstedesign var ett ämne som gärna jag gärna lär mig mer om. Metodutveckling som hjälp till vidareutveckling i våra egna
verksamheter, mer processkartor!
Verktyget samverkan. Länka Consulting är duktiga på "det goda mötet", samverkanstrappan och kvaliteten i dialogen. Det är där det händer.
vet ej
Vi är duktiga på att mäta det vi vill mäta, men vad gör vi med resultaten av mätningarna. Finns det handfasta metoder för att jobba med de resultat vi får fram?
Viktigt aktuellt och socialförsäkringsministern
Vore intressant att höra delegationen för segregation och även få fortsätta följa tillitsdelegationens arbete.
Workshop - kunskapsutbyte. Open space med uttalade teman (kanske halvdag). Jämförelse med utländska projekt.
workshops
Workshops för personal som "arbetar på golvet" i samverkansteam/coachingteam. Diskutera upplägg, dela idéer med varandra osv. Det blandat med stora föreläsare.
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