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SAMS - utvärdering av seminariet
"Att möta människor i sorg"
I Kristianstad 12 februari 2020

 den 9 mars 2020
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 Skapad: den 3 februari 2020

47
 Totalt antal svar

 Fullständiga svar: 47
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Q1: INFORMATION OM SAMS OCH DESS MEDLEMSORGANISATIONER
Bedöm på en tiogradig skala – Fick du veta något nytt under informationen om SAMS?

 Answered: 47    Skipped: 0
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Q2: Bedöm på en tiogradig skala – I hur hög grad kommer du att ha nytta av 
informationen om SAMS?

 Answered: 47    Skipped: 0
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Q3: HUR MÖTER VI SORGEN? Bedöm på en tiogradig skala – Fick du veta något nytt
under Sjukhuskyrkans samtal under rubriken ”Hur möter vi sorgen?”

 Answered: 47    Skipped: 0
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Q4: Bedöm på en tiogradig skala – I hur hög grad kommer du ha 
nytta av det du fick till dig under ”Hur möter vi sorgen?”

 Answered: 47    Skipped: 0
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Q5: FÖRELÄSNINGEN ”VÄGAR I SORGEN”
Bedöm på en tiogradig skala – Fick du lära dig något nytt under föreläsningen?

 Answered: 47    Skipped: 0
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Q6: Bedöm på en tiogradig skala
– I hur hög grad kommer du ha nytta av det föreläsningen handlade om?

 Answered: 46    Skipped: 1
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Q7: HELHETSBEDÖMNING AV SEMINARIEDAGEN
Bedöm på en tiogradig skala – Hur nöjd är du med seminariedagen i sin helhet?

 Answered: 47    Skipped: 0
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 Mycket givande dag, flera bra kontakter skapades. Många bra tankar och 
idéer i mitt fortsatta arbete med att bemöta människor i sorg. Skulle velat 
ha mer av bemötande av sörjande av olika dödsorsaker. Bemötandet är 
väldigt olika och skiljer sig enormt vid olika dödsorsaker är min erfarenhet. 
Att mista någon i sjukdom eller olycka bemöts på ett sätt medan någon som 
dör pga droger eller självmord bemöts på ett annat sätt. Flera manliga 
föreläsare, saknade kvinnor på scenen

 Bra att dagen var öppen för alla och avgiftsfri. Gjorde det enkelt att vara 
med! Bra upplägg, bra med lång lunchpaus med möjlighet till samtal med 
andra deltagare och föreningarna som var representerade. Tack för en 
givande dag!

 Viktigt ämne som vi behöver prata mer om som en naturlig del av livet.

HELHETSBEDÖMNING AV SEMINARIEDAGEN
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 Fint med en annorlunda dag i ordinarie arbetsflödet! Hade önskat att 
föreläsningarna varit på förmiddagen och sjukhuskyrkan och 
frivilligorganisationerna fick sin plats för diskussion, information och 
nätverkande på eftermiddagen istället.

 En helt fantastisk dag, väldigt givande.

 Hade gärna velat få lite mer verktyg när man stöter på det svåra samtalet , 
förstår att det kan göras hur stort som helst, men i korta drag

 Vill bara tacka för en underbar dag var intressant hela dagen ❤

 Mycket bra information av alla som pratade under dagen idag. 
Tänkvärda saker att ha med mig i mitt yrke som sjuksköterska.


