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Hvor har du set/hørt om konferencen?

Har du kommentarer til information?
 ...har ikke taget /fået tid til at forberede mig på kurset
 Det har været betydningsfuldt for mig/os, at hele arbejdsmiljøudvalget deltog i konferencen. Det
gav inspiration til det fortsatte arbejde med arbejdsmiljø.
Vi besluttede at vi vil gå efter at blive normineret til arbejdsmiljøprisen til næste år.
 Jeg blev overrasket over, at der blev givet så meget los på området, når der skal løbes hurtigere og
ting gøres mere intelligente, hvilket er i modstrid med det indtryk jeg fik af konferencen.

 info var god og fyldest gørende
 tidligere år har jeg været tilfreds og følt at jeg fik noget ud af dagen , i år var meget skuffende ,
uinspirerende foredrag med overfladisk/poppet berøring af emner og synes jeg,kun "gammel vin på
nye flasker"- specielt "dansetimen" var grænseoverskridende kedelig - har prøvet det flere gange
tidligere - savnede noget nyt og konkret
MEN vil gerne komme til næste år
 Oplæg fra Peter Mygind var super godt.
 jeg havde svært ved at omsætte den 1. talkshop til min verden - var meget ledelsesbaseret. (spor 1
; involvering, kedelig underviser)
 Rigtig god dag med gode indlæg. Peter M. var en rigtig god begyndelse på en dejlig dag.
Selve stedet er meget fint, men der er godt nok langt kører for os fra sydhavsøerne, så det bliver
en meget meget lang dag.
Jeg kunne ønske mig et mere centralt sted.
Jeg synes dagen skal slutte allersenest kl 15.30 pga den lange transporttid
 Jeg deltog på spor 2. Det var super godt alle indlæg
hang godt sammen, og var af til pas varighed.
alt i alt en meget brugbar dag. TAK
 Super god dag, med gode foredragesholdere. Der var kun et enkelt foredrag, so jeg ikek fandt
interessant.
 Som altid en rigtig god konfernece og et rigtigt godt sted at afholde den.
 Tak for fine præsentationer
 Der var en meget fin rød tråd i det spor jeg fulgte. Spor 2.
det var en meget inspirerende dag, som jeg bestemt fik meget relevante brugbare værktøjer med
hjem fra.
Absolut en af de bedst tilrettelagte temadage jeg har deltaget i med Arbejdsmiljø. Skønt at vi ikke
skulle sidde i grus og sten på vores "numse" og spise.
 Forplejningen fungerede ikke.
Ingen kaffe - for lille område til for mange deltagere?
 Det ville være rart hvis program og information fortsat var tilgængeligt på intranettet efter endt
tilmeldingsfrist.
 ikke megen mulighed for dialog
oplæg i form af foredrag....
 Der manglende lidt information inden man skulle ud i de tre spor. Der blev ikke sagt noget om hvor
man skulle hen eller om man skulle tage sine ting med. Det gav anledning til lidt forvirring.
 Jeg oplevede ikke, at konferencen var egnet på lederniveau - ikke fagligt svarende til de opgaver og
det ansvar, man har som leder. Fint tilbud til AMR.
 Generelt super godt! Inspirerende foredrag og gode talkshops, og ikke mindre end en genial
afslutning.
 rigtig godt oplæg ved peter mygind - meget inspirerende. Men da vi skulle ud på sporene, der var
det kedeligt og en gentagelse af hinanden. Jeg var på spor tre. Andre hold kom glade ud, vi var
trætte og uoplagte.
Alt for lange pauser, så hellere kortere dag.
per vers var dygtig men ligegydig
 Danse-seancen havde jeg ikke set komme. Hvis jeg havde, ville jeg helt klart have valgt noget
andet.
 Der kunne godt have været mere grundig beskrivelse af det spor man meldte sig på, når man
havde meldt sig. Evt. noget materiale man kunne læse inden
 Super godt arrangement!
 Kunne være godt hvis man istedet for at læse om spor kunne se en video film
 HELT BESTEMT
 Synes der gik for meget dans i den i oplægget om kropssproget. Det faglige udbytte var ikke så
stort som forventet. Jeg havde ellers set meget frem til dette oplæg, da det skriftlige oplæg virkede
både spændende og relevant.
 Har ikke deltaget. Har overset indkaldelse. Ønsker ar deltage til næste år
 Super fin og velfungerende konference.
 særligt foredrag ved Peter Mygind var meget inspirerende
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Har du kommentarer i forhold til undervisere/oplægsholdere?
 Ved plenum spor I blev sagt "vi har delt sedler ud" og så direkte i gang med oplæg. Der kunne det
være rigtig godt med at tid til at være uenig, da vores borde og naboen ikke havde fået noget og
derfor ikke havde mulighed for at skrive vores egne noter til klistermærker i bogen. Vi skulle enten
skynde os at lave figurer selv eller skrive til senere, hvilke desværre giver tab på andet, viden,
opmærksomhed osv.
Ellers gode oplæg - både plenum og talkshops.
 Copenhagen Leadership og deres alt alt alt for korte oplæg omkring samtalen og dens forskellige
muligheder var blændende godt
byggede på 'gammel' viden og derefter viste de nye veje... virkelig en skam at der ikke var givet
dem mere tid





















fantastisk imponerende afslutning af Per Vers...var der nogen der fik optaget dét, for sikke en måde
at kunne reflektere over hvad vi oplevede / lærte på konferencen
Godt at møde undervisere, der ved noget om det, de vil videregive., fx Keld Fredens og Bo
Vesterggard
Genrelt dygtige og gode.
Dog fandt jeg det ganske upassende og skulle lære og danse, da jeg havde en forventning om at
lære om kropssprog.
Per Vers kunne I godt have sparet pengene på ;o)
alle var suverænt gode
Super god ide med klistermærkerne til hæftet.
Det betød at jeg kun skulle skrive stikord......
Jeg har mest brug for undervisning frem for "gruppearbejde" - jeg tager sjældent læring med hjem
fra gruppearbejde med mindre tiden er til at løse aktuelle problematikker i min virksomhed.
De få gange vi skulle tale sammen 2 + 2 var OK.
der var generelt for lidt tid - der var noget der var meget presset.
Peter Mygind var helt suveræn, jeg kunne nemt have hørt på ham i længere tid :¤)
De var alle inspirerende.
Den sidste workshop, med at vi skulle tegne vores budskab, var yderst inspirerende og sjov og
opløftende. Meget positiv og energisk underviser, kunne godt have brugt meget mere tid. Det var
afslappende og sjovt at være kreativ.
Super dag med generelt gode oplæg og oplægsholdere/undervisere! :-)Var dog knapt så begejstret
for Bo Vestergaard som oplægsholder, selvom han havde nogle gode pointer - det virkede som om,
han følte, han var nødt til at forklare mange af sine ordvalg til "de dumme lyttere", der ikke var på
"hans niveau", og det var måske det, der gjorde oplægget lidt rodet at høre på...
Men må overordnet sige, at alle har bidraget til en super dag med masser af inspiration og ny
viden.
Oplægget om TRIO var ikke relevant for os, der har været længe i "gamet". Det var basal viden og
jeg fik ikke noiget nyt med hjem.
Peter Mygind var fantastisk god, da han brugte sig selv og sin uddannelse som skuespiller som
eksempel. Det var til at forstå, og helt nede på jorden.
En meget positiv dag med gode og interessante indlæg samt søde og imødekommende
undervisere/oplægsholdere.
Super dygtige formidlere
Fantastisk foredrag med Peter Mygind:)
Derudover var workshoppen med nudging rigtig godt.
Underviseren i forhold til involvering var overlegen og nedladende i sin attitude.
jeg fulgte spor 2 og det var kompetente og spændende undervisere - inspirerende og festligt

 se tidligere
 Hele dagen var fantastisk - er så glad for at jeg var med.
Alle var dybt engageret.
 Jeg sad nede bagved og havde svært ved at se de forskellige powerpoint, da vi "skyggede " for
hinanden
 Spændende og inspirende indlæg fra Peter Mygind og Kjeld Fredens.
 Dejligt med variation i form og infhold.
 nå ja, som tidligere skrevet: den 1. oplægsholder i plenum spor 1 Bo Vestergaard fandt jeg ikke
særlig inspirerende som underviser. Jeg fandt også selve emnet meget ledelsesorienteret og havde
svært ved at se hvordan jeg kunne omsætte det til min dagligdag som AMR.
De to andre talkshoppere Søren Hald og Rikke Cilja var meget levende og relevante.
Peter Mygind er jo en fornøjelse i sig selv, men også meget givende at høre om arbejdsmiljø i hans
verden og ikke mindst om anerkendelse og dens betydning.
 De var helt ok
 Peter Mygin var helt forrygende, tak !
 Vi fik en sprudlende og herligt start på dagen med Peter Myging og vores HR-chef Kim Fischer.
Desværre var det en noget "tung time" omkring Fair proces med Bo Vestergaard.
Forstod bestemt godt hans budskab, men var alt for "tørt" præsenteret med muligheds-rum og
vilkårs-rum. Dog var der nogle gode nye ord for mig; falsk involvering + vigtigheden af, at lederen
er synlig og følger med KORTE møder i hele forandringsprocessen.
Så lidt "tørt", men ok.
Skitsenoter præsenteret af processink.dk var virkelig en ny og spændende /simpel måde at komme
ud med budskaber - hold da op, hvor kunne det hjælpe på alt det "tørre" stof vi hele tiden skal
forholde os til - metoden får absolut den "kreative hjernehalvdel" i gang, også hos dem der normalt
aldrig siger noget:-)
Nudging kunne jeg også bruge til stor inspiration - vi skal da have gang i elastikkerne.
Dagen sluttede med et BRAG af en rapper, herlig oplevelse.
Norminering af de 3 udvalgte var flot arrangeret - velfortjent til dem der vandt.
Tænker om man måske kunne fordele prisen, da alle 3 har gjort et kæmpe stykke arbejde til glæde
og inspiration for hele Region Sjælland.
Kunne fordelingen ikke være 10.000 kr. til førstepladsen, og 5.000 kr. hver til de øvrige to
udvalgte:-)











Alt i alt var det en fantastisk velarrangeret og super inspirerende dag - kan næsten ikke vente med
at komme i gang med "værktøjerne" og glæder mig til næste år.
Super kompetente og engagerede
Peter Mygin var super god
Hvis de dias som der blev undervist i kunne medgives, ville det være optimalt,så kunne man bedre
koncetrere sig om undervisningen.
Jeg synes generelt at oplæggene og underviserne var superskarpe.
Jeg oplevede dog, at Maja Loua Haslebo talte om de ansatte på en nedladende måde - som om at
nogen kunne finde på at lade patienterne ligge, indtil der var check på trivslen på arbejdspladsen.
Endvidere havde hun selv fundet på en procestankegang, som jeg absolut aldrig har oplevet i
praksis, der skulle stå i opposition til processen i en socialkonstruktivistisk tankegang.
Det, synes jeg, er at gøre grin med folk, og det er uheldigt, da hun jo så ikke selv er bærer af sit
eget budskab!
gode og inspirerende undervisere
Har skrevet i tidligere kommentar felt.
Men oplægsholderne var også absolut oppe i et godt gear, Peter Mygind var SÅ god, sprudlende og
alligevel meget relevant oplæg.
Gode og kompetente
Peter Mygind var rigtig god og underholdende. Masser af gode pointer og eksempler. Han sagde
ikke det samme, som da han sidst holdt et lignende oplæg i Regionshuset (hvilket også var virkelig
godt)!!
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Spor 2
Fremmende kommunikation med de to herrer fra Copenhagen? lærte mig ikke rigtig noget.
Professoren/læge var meget interessandt og havde nogle spændende vinkler og pointer. Dog
savnede jeg at høre, hvorledes hans holistiske pointer var underbygget videnskabeligt og ikke blot
var et udtryk for hans egne meninger.
Helle Winther? m. kropens sprog var suveræn og havde nogle rigtig gode øvelser!
 De var super gode!
Dansen kunne have været et kortere forløb
 Jeg oplevede at alle oplægsholdere og undervisere talte til "sygeplejersker" uden at vide, at vi var
mange andre faggrupper.
 Inspirerende, motiverende, vidende og humoritiske
 De 2 første gik lige til sagen ,hvilket var godt.
Når der er kort tid skal man ikke bruge for meget tid på indholdspræsentation,men bare gå i gang
med sit budskab.
 Synes at Peter Myginds oplæg reducerede alvorlige emner til latterlige sketches.
Kunne være fedt hvis dagen var endnu mere nærværende og aktiverende
 Jeg havde meget svært ved at se relevancen af brug af visuelle værktøjer i processerne. Måske
fordi der var meget kort tid....
 Fantastisk dag med mange fine inputs
 Gode oplægsholdere!
 Jeg savnede flere "boder" hvor man kunne gå rundt og evt. diskutere arbejdsmiljø og nye metoder
til at gøre det bedre.
 Maja Loua er simpelthen et kæmpe hit! Hun er så inspirerende og direkte. Det er en fornøjelse.
 Peter Mygind: både sjovt og relevant. En fornøjelse.
Kjeld Fredens: meget relevant, god formidling
 deltog på spor 1. gode undervisere/oplægsholdere spændende emner
 Peter Mygind underholdende. Bo Vestergaard ok.
 Petr Mygind var helt fantastisk og havde meget på hjertet. Hans oplæg var måske mere baseret på
erfaringer, men alligevel synes jeg, han var mere spændende at høre end de to, der holdt oplæg
om kommunikation. Det kan godt være,at de har læst på universitet, men jeg synes, de var
kedelige og ikke specielt relevante.
 Som altid et super godt arrangement med spændende foredragsholdere og underholdningen var i
top (Peter Mygind og Per Vers).
Tak for grinene!
 Syntes oplægsholdere mere skulle vælges fra praktikken, jeg bliver mere inspireret af undervisere
der har prøvet at arbejde "ude i marken".
Peter Mygind var meget inspirerende, fantastisk.
 Jeg lærer mere ved fysisk aktivitet, end ved foredragsholdere der snakker uafbrudt, havde svært
ved at holde fokus.
 Generelt var det meget inspirerende. Oplægget med Peter Mygind var især godt.
 Jeg havde valg spor 3.
Det sidste mondul, der hed intelligente valg af kommunikationsform ved forhandlinger, var ikke helt
ok, det var lidt kedeligt og jeg synes ikke jeg fik ret meget ud af det.
 Peter mygind var meget givtig
 Super godt program med relevante emner - spor 3
 Peter Mygin var virkelig inspirerende at lytte til.
 DYGTIGE FOLK
 Helt fantastisk godt tilrettelagt program. Overbevisende arrangement, hvor indholdet i konferencen
kan opsættes direkte i praksis. Jeg og min arbejdsmiljøgruppe er blevet meget inspireret og traf
beslutning om hvordan vi skal arbejde med vores indsatser i 2017. Jeg vil sige perfekt
arrangement.
 En meget spændende og inspirerende dag.
 Alle var super gode og meget inspirerende
 mange fine og gode indlæg. specielt Peter Mygind og Maja Haslebo. Begge dejlige og lærerige
oplæg.
 Fine oplægsholdere

 En meget inspirerende dag. Gode undevisere, som var velforberedte, og levede fuldt op til de
emner/spor man havde tilmeldt sig.
Peter Mygind var også meget inspirerende og underholdende.
Gav den fuld gas.
Der var rigtig god variation i programmet.
Fik gode redskaber/værktøjer med hjem.









Første gang jeg deltager, og håber bestemt ikke det er sidste gang jeg får muligheden for at
deltage.
Super godt foredrag med Peter Mygind.
Jeg har en kommentar ift det vi hørte og vores daglige praksis .....
Hele dagen var gennemsyret af hvor vigtigt det var at involvere personalet.
Vi oplever ikke at vi bliver involveret i beslutninger vi er en stor del af , altså at man bruger den
viden der er i praksis til at blive klogere inden man tager en beslutning . Det er trist og frustrerende
Super godt indlæg ved Peter Mygin. Jeg har for nogle år siden hørt samme oplæg i region
Hovedstaden og det er tydeligt at se og mærke, at han er blevet skarpere i sine holdninger til
arbejdsmiljø og den enkeltes eget ansvar.
Alle var super inspirerende
alle havde interessante oplæg og brændte for det de lavede
En Mega god ide , mange oplæg i posetive retninger. Gode måder at få vendt noget negativt til
posetive.

Har du kommentarer til de praktiske forhold?
 FANTASTISKE forhold med en stab af veloplagte medarbejdere (Cromwells) der syntes at dukke op
hver gang man lige havde brug for dem...de leverede VIP service ALLESAMMEN...lige fra én der
gjorde toiletter rene, og straks kontaktede hjælp da der var bøvl med et af dem, til kokken der
tryllede veganer mad (uden at have forbestilt) til receptionen der guidede rundt og til andre der
forkælede med information om deres special juicer
 For mange mennesker i fællesrummet
 Fantastisk sted, meget nemmere at overskue og finde rundt i, perfekt :-)
 Godt med "de grønne tørklæder" der var behjælpelige med dette og hint.
 Sad virkelig ikke godt i de stole.
 Det var lidt misvisende med både spor 1 og 3-plakater på dørene ved første "sporopdeling" - jeg
fandt først ud af efter, at der stod præcis hvor jeg skulle være på mit navneskilt... men det var en
lille ting - i det store og hele fint :-)
 Lokalerne var velegnede, men det var ærgerligt at man en stor del af dagen var nød til at sidde
med siden til oplægsholderne.
 Der var bare alt for lidt kaffe. De kunne ikke følge med.
 Det optimale ville være hvis man kunne finde et sted midt i regionen, gerne et sted som var i gå
afstand til offentlig transport, toget.
Der er langt fra Nyk.F til Korsør
 Opstillingen i det store konferencelokale gjorde at mange måtte vende rundt på stole eller sidde
skævt på stole for at kunne se.
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Stole med klapborde ville måske være mere egnede, opsat i en opstilling hvor alle vender mod
oplægsholderen/scenen
 Det er upraktisk, at der kun er 2 kaffemaskiner ved kongressal 1,2+3. Der vart laaaaang ventetid
på en kop kaffe. Jeg kan foreslå X antal termokander i stedet.
Vil foreslå, at konferencen lægges lidt mere i centrum for alle deltagere.
 Altid godt på Comwell
 Jeg synes alle AMIR burde kunne deltage og ikke kun et begrænset antal, det er jo ofte den hele
dags undervisning som vi som AMIR har ret til årligt.
 Mange mennesker samlet på sparsom plads!!!!!!!!
 Det kunne være ønskeligt, at konferencen blev afholdt centralt på Sjælland.
 Perfekt
 Det ene lokale var meget varmt og der var larm udenfor så dørene kunne ikke holdes åbne.
 Ville godt have været informeret om hvor elastikøvelserne forgik. Jeg fandt først lokalet da tiden
stort set var gået.
 konferencesalene lidt mørke når de er opdelt i 3
For få kaffemaskiner og toiletter når vi er så mange
Ellers dejligt sted
 For lidt kaffe ! Mange sygehusansatte...... meget kaffedrikning!
 Lidt ærgerligt at sidde med siden/ryggen til. Men også kun lidt.
 Der var mangel på vand små glas vand kander på bordene havde været rart.
Lang kø ved kaffeautomat evt flere alm kaffekander nåede ikke at få kaffe.
Maden var meget lækker med gode spise forhold
 Man kan altså ikke forvente at 350 mennesker skal kunne få kaffe på 20 min!!
Obs på tidsplanen hvis dette skal praktiseres fremover.


















Lokalerne havdemeget dårlig akustik: enten var lyd for gennemtrængende eller ikke til stede.
Mange mennesker giver "larm" - tale, hvisken, stole der trækkes ud osv.
Jeg har skrevet det tidligere, men jeg synes det ligger meget langt væk fra os fra sydhavsøerne,
det bliver en meget lang dagmed den lange kørestid oveni. Kunne tænke mig et mere centralt sted,
hvis det er muligt.
Skal slutte senest kl 15.30 pga lang transport, og så er det svært at kapere mere
Virkelig god forplejning
Korsør er meget langt væk for stort set alle. Kunne det ikke holdes midt i regionen?
der er langt til Korsør :-)
Det er bare det bedste sted at afholde konferencen
De fysiske rammer er så gode og der er super betjeníng
Det opleves ikke at der er så mange samlet p ået sted.
Det er overskueligt og inden for god afstand så man også får talt med de andre kursister
Tip top:-)
nogle fantasktiske rammer at afholde konference i.
Super fint og professionelt helt i gennem.
Som tidligere skrevet var det skønt at sidde civiliseret ved et bord til frokost, og ikke i grus og sten
på "numsen", hvilket jeg de foregående år har fundet temmelig primitivt.
Rigtig god mad!
Det er svært at udnytte den lille notesbog og de meget fine labels, i de situationer, hvor der ikke er
et bord foran.
Notater vanskeliggøres også
Flere steder at hente kaffe :-)
Uhensigtsmæssig med at stille stole med siden til og ryggen til underviser. Skal stilles med front og
så undlade bordene.
Lidt kaotisk omkring spisning.

Defekte og for få toiletter
 meget fine forhold, god mad og god plads til at afholde et sådan arrangement.
 Lidt varme lokaler og meget dårlige stole.
 For 3 år siden var vi også det samme sted og det er rigtig velfungerende. Jeg synes det er et super
dejligt og velegnet sted til denne slags arrangementer.
I modsætning til de forrige år, hvor det er foregået i Næstved på et område, som efter min mening,
ikke fungerer for så stort et arrangement.
Og selvom det ikke skal handle om forplejning, men om at have arbejdsmiljø i tankerne og












arbejdsmiljø skal være drivet, så er det bare rart, at man kommer ud til et sted hvor alle de
praktiske ting fungerer, hvor man kan sidde ned, hvor man får en dejlig frokost. Det har, i min
optik, også en betydning for læringsmulighederne, at omgivelserne rundt om fungerer, så jeg kun
skal tænke på at lytte og lære.
Det kunne have lettet efter fælles foredragene at få at vide, at lokalet blev delt op i små lokaler.
Det fremgik ikke af programmet og det var svært at finde sine ting igen efter pausen og
rumopdeling.
Lidt dårlig lyd i de store lokaler.
Man sad desværre lidt dårligt i lokalerne 1, 2 og 3, da man var nødt til at vende stolene på skrå for
at kunne se underviseren og følge med via notater.
Comwell er altid godt
For små lokaler til de forskellige spor.
Lidt kaotisk ved frokost.
Lidt problemer med meget kø ved mad, kaffe og toiletter
super
Meget generende med begrænsede toiletforhold.
Flere toiletter virkede simpelthen ikke.
fint
Super fin servering.
Var lidt udfordrende med morgenmaden.
Ellers meget fint.
Dagen skal ikke være længere.
Nogen har en køretid på 1 time som skal lægges oveni.

Samlet status

