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Svar status

Total

152

Ikke svaret

47,4%

Afvist

3,3%

Ufuldstændig

7,2%

Gennemført

42,1%

Hvilket land kommer du fra?

100%

75%
71,6%
50%

25%
25,7%
1,4%

1,4%

Finland

Norge

0,0%

0%
Danmark

Total
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Sverige

Andre lande/ønsker ikke
at oplyse

74

Side 1 | 3

Hvad er din samlede vurdering af det skandinaviske polioseminar?

100%

75%

50%
47,9%
25%

31,5%

13,7%

4,1%

Hverken tilfreds
eller utilfreds

Utilfreds

0%
Meget tilfreds

Tilfreds

8,2%
0,0%

0,0%

Meget utilfreds

Ved ikke

Kommentar

Total

73

Hvor tilfreds var du med kursusfaciliteterne ved seminaret i Idrættens Hus i Brøndby?
(Angiv kun ét svar pr. spørgsmål)
75
12,7%

14,1%

22,5%

11,3%
12,7%

50

18,3%

12,7%

52,1%
38,0%

29,6%

39,4%

25

25,4%

23,9%

31,0%

31,0%

0
Lokalet

Total

Forplejning

P-forholdene

Tilgængeligheden

71

Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke
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Hvis du har nogle kommentarer til kursusfaciliteterne, kan du skrive dem her.

32
Svar er listet på side 11 (Fritekstbesvarelser)
Total

32

Hvor tilfreds er du med måden, seminaret var udformet på?
(Angiv kun ét svar pr. spørgsmål)
75

15,5%

12,7%

11,3%
11,3%

50

54,9%

52,1%

25,4%

25,4%

47,9%

25

23,9%

0
Dagens varighed

Total

Længden på oplæggene

Antal af pauser

71

Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke
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Hvis du har nogle kommentarer til udformningen af seminaret, kan du skrive dem her.

30
Svar er listet på side 11 (Fritekstbesvarelser)
Total

30

Hvor tilfreds var du med de forskellige oplæg i programmet på seminaret?
(Angiv kun ét svar pr. spørgsmål)
75

11,4%

21,4%
22,9%

50

35,7%

35,7%

42,9%
37,1%
47,1%
25
55,7%

51,4%

42,9%

40,0%
21,4%

0
Polio og postpolio ved
overlæge Lise Kay

Gammaglobulinbehandlin
g ved overlæge Peter
Søborg

Total

Hvordan er det gået de
norske poliopatienter ved
Lilian Festvåg og AnneKirstine Schanke

Hvordan er det gået de
danske polioramte ved
Nete Munk Nielsen og
Lise Kay

Søvn og respiration ved
overlæge Michael Felding

70

Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

Grafen fortsætter på næste side
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Fortsat fra forrige side

Hvor tilfreds var du med de forskellige oplæg i programmet på seminaret?
(Angiv kun ét svar pr. spørgsmål)
75

11,4%

21,4%
22,9%

50

35,7%

35,7%

42,9%
37,1%
47,1%
25
55,7%

51,4%

42,9%

40,0%
21,4%

0
Smerter og
smertebehandling ved
overlæge Ole Bo Hansen

Træthed hos polioramte
V. psykolog Gunilla
Östlund og overlæge Eva
Melin

Psykologiske faktorer
ved psykolog Mette
Nyrup

Hvordan fungerer polio
muskler? ved professor
Gunnar Grimby,

Total

Hvordan trænes polio
muskler ved
fysioterapeut Marc Dam
Hemmingsen og
fysioterapeut Anne Marie
Eriksen

70

Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken tilfreds eller utilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

Hvis du har nogle kommentarer i øvrigt til de forskellige oplæg, kan du skrive dem her.

23
Svar er listet på side 12 (Fritekstbesvarelser)
Total
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23
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Hvordan synes du, at det fungerede, at polioseminaret blev afholdt i fællesskab af de skandinaviske
polioforeninger?
100%

75%

50%

55,7%

34,3%

25%

5,7%

2,9%

1,4%

Dårligt

Ved ikke

0%
Meget godt

Godt

Mindre godt

Total

70

Hvordan synes du, at det fungerede, at oplæggene både blev holdt på dansk, svensk og norsk?

100%

75%

50%
47,1%
38,6%
25%
10,0%
2,9%

1,4%

Dårligt

Ved ikke

0%
Meget godt

Total
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Godt

Mindre godt

70
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Hvordan synes du, at det fungerede med tolkningen undervejs?

100%

75%

50%

55,7%

25%
22,9%

8,6%
11,4%

0%
Meget godt

Godt

Mindre godt

1,4%
Dårligt

Ved ikke/havde ikke brug
for tolkning

Total

70

Har du kommentarer i øvrigt til seminaret eller forslag til andre emner til temadage for polioramte, kan du skrive
dem nedenfor.

36
Svar er listet på side 13 (Fritekstbesvarelser)
Total
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Fritekstbesvarelser
Evaluering af polioseminar september 2018
Publiceret af Mette Lundstrøm Jørgensen
17 september 2018 klokken 14:09
Powered by Enalyzer

Hvis du har nogle kommentarer til kursusfaciliteterne, kan du
skrive dem her.
1. Flere ved festmiddagen gav udtryk for at stedet er svært at finde/komme til og
især fra udlandet. Flere var på nippet til at opgive da energien var blevet brugt om
torsdagen

20. Vi som bodde på idrottens hus ej nöjda. Smala dörrar till rummet, kom ej in med
rullstol på toaletten. Frukosten otillgänglig, allt för högt upp.
21. Tycker att det var för stressigt. Det fanns, blev inte tid till frågor så detblev
inte någon dialog mellan föreläsare och deltagare. Flera gånger poängterades vikten
att vi polio/postpolioskadade ska ha lite pauser. Då borde denna konferens haft en

2. Det gav for megen uro, at støj, tolkning og samtale fra ganglokalerne var så

lite annorlunda utformning. Vi hade så långt att åka 55 mil, så vi hann ej med

tydelig i selve lokalet. Et forslag kunne være, at flytte samtalerne, kaffe mv.

studiebesöket. Det hade varit bättre med 2 dagar , då hade alla haft möjligheter att

længere væk fra, hvor lokalet bliver brugt.

deltaga i seminariet.

3. Morgenkaffe arrangementer var på grund af lokalet hvor det var stablet op, og

22. Dålig luft i kurslokalerna på Idraettens Hus. Mikrofonerna till tolkning fungerade

mangel på borde, håbløst for kørestolsbrugere. Konferencesalen fungerede perfekt.

dåligt. Mitt rum var inte anpassat för mina behov med rullstol. Väldigt trångt och

Frokosten var hurtigt overstået; OK

smått.

4. Det eneste der ikke var taget højde for at ved kaffen er bordet for højt til

23. Det er som handicappet med stok ikke til at balancere med rundstykker/kaffe

kørestole og at alle kopperne stod i samme side som man kom ud til det skabte en

osv ved morgenmaden. Ikke til at stå og smøre et rundstykke med folk masende

del problemer

om en. Når man ikke kan stå op ret længe er det næsten umuligt at spise og drikke
kaffe. Ville ønske man kunne lave nogle rugbrød klap sammen sandvich, som var

5. Toilet forholdene.kunne være mere brugervenlige set i forhold til deltagernes

lette og sunde at spise. Tænk på at man kører langt og at det er en lang dag. Godt

handicp.

med frugt.

6. Stole stod for tæt sammen og med for lidt plads imellem rækkerne, hvilket er

24. Tilgængeligheden til toiletter og spisning var problematisk for

uhensigtsmæssigt i forhold til mange i kørestole. Man sad for tæt på

bevægelseshæmmede med diverse hjælpemidler.

foredragsholderne og lærredet, så man kunne ikke undgå at få gener i nakken.
Pauser for korte i forhold til trængsel ved kaffe, mad og toiletbesøg.

25. Många hadde svårigheter atta orka sitta hela dagen. Dom sov eller såg trött ut.
Kanske dagen var för lång elle skulle ha haft mera pauser. För mig själv var det

7. Desværre var lyd og skærm ikke optimale. lyd fra tolkerummet var ret tydeligt.

nog ingen problem.

8. Kaffe og te øerne er meget besværlige at komme til for os der går med stok eller

26. Kun et handicaptoilet. For høje borde til morgen og kaffepause for

er kørende.

kørestolsbrugere. For få stole til os der kan gå men bliver for trætte til at stå.

9. Det lå langt ude, når man overnattede i centrum af Kbh. Men stedet var super.

27. Har skrevet i første spørgsmål som burde være stillet sidst

10. Jeg var forundret over, at rummet med TV ikke kunne "betrædes" af kørestole.

28. Da vi kom til frokosten, var der kun slatne sandwich til overs :(

At toiletter var meget smalle, også for os med stok.
29. Der manglede skiltning
11. Bordplads manglede generelt
30. Lærred var meget højt oppe. Vi var flere, som havde nakke problemer, da vi
12. Der skal være bedre plads når det drejer sig om handicappede mennesker der

skulle kigge op ad alt for meget. Det havde været mere behageligt for nakken,

er kørestolsbrugere og går med stokke. Der skal også være god plads ved borde til

hvis det havde været sænket noget mere.

spisning, man kan ikke stå op og spise.
31. Kaffe med rundstykke om morgenen var ok, men når man er handicappet er
13. Så 2 med el-kørestole køre ned med det ene hjulpar i renden med vand ude i

det svært at stå og smøre brød og efterfølgende finde et sted at drikke og spise

gangarealet - rigtig ærgerligt når lokalet var fint.

det. Sandwichene til frokost var seje. Lagde mærke til at folk sad og kæmpede

14. Til morgen kaffen havde det været rart med nogle småborde til at sætte kaffe
m. m. på
15. 1. Lokalet var meget bredt og derfor kunne man ikke følge med i plancherne når
man sad yderst 2. Jeg savnede mad uden mel
16. Salen: Det kneb til sidst med at få kørestolens placeret. Når man sad ude i

med den.
32. Ikke stole/plads nok. Vi ankom sent, plads bagved var generende for andre (jeg
i kørestol) og ingen ledige stole til min mand.

Hvis du har nogle kommentarer til udformningen af
seminaret, kan du skrive dem her.

siderne var det lidt vanskeligt (og ømt for nakke og ryg) at se overheads. De (altså

1. Alle indlæg var meget værdifulde, men når der forberedes en konference af den

OH’s) var til gengæld til stor hjælp under foredragene. Publikum bad om at få dem

vigtighed, som seminaret var, så handler det om prioritering. Det var helt

tilsendt. Spisesalen: Ligeledes var der her lidt problemer med kørestolsplads.

utilfredsstillende, at tiden var så knap, at alle der havde spørgsmål blev afvist.

Normalt (ved slige eller lignende arrangementer) er der på forhånd fjernet en del

Nogle af pauserne kunne have været brugt til at deltagerne stillede spørgsmål og

stole. Men: Småtingsafdelingen. For få handicaptoiletter, hvilket jo ofte vil være

fik svar. Det var rigtig godt med deltagere for de øvrige nordiske lande, og de

tilfældet.

fleste kom dagen før. Denne dag kunne have været udnyttet til åbning af
seminariet f.eks. torsdag kl. 13.00 (efter frokost) således at dagen derpå blev

17. Hörlurarna till tolkningen kunde ha varit bättre informerat om. Vi fick dem efter

mindre pakket. Der er selvfølgelig altid mange valg, der skal træffes, men når

ett tag när vi frågat. Själva tolkningen var helt perfekt. Imponerande!

"brugere" deltager, må og skal der også være tid til at deltagerne kommer til orde.

18. Badrummet omöjligt för rullstol. Receptionen underbemannad. Lång väntetid

2. Man burde nok overveje, at have knap så mange indlæg, og så give

och fel vid rumsutlämningen. (Idrottens hus)

oplægsholderne lidt mere tid.

19. For lille sovrum. Døren til wc alt for smal. Kunne ikke lukke døren til wc og

3. Men der manglede spørge tid

kunne ikke bade pga pladsmangel. Havde bare Ca fire cm til overs for at komme
ind på rummet og vende rullestol en.
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4. Alt for mange oplæg med gentagelser på for kort tid. Ingen tid til spørgsmål, det

22. Som jag skrev tidigare tycker jag att det var lite för mycket på en dag. Det

manglede meget.

mesta var bra och jag är nöjd med tolkningen.

5. Meget, meget utilfredsstillende at der ikke var lagt tid ind til spørgsmål. Det er

23. Goda föredragshållare, hög nivå. Bra blandning på gammal och senare

svært at blive klogere, når man ikke kan få svar på sine spørgsmål. Jeg tog

forskning.

derfra, med flere spørgsmål end da jeg kom. Jeg fik meget lidt ud af de svenske
og norske indlæg og det blev en rodet om utilfredsstillende omgang at bruge tolken.
Det kan selvfølgelig ikke være anderledes hvis det skal være et Skandinavisk

24. Pauserne for korte.
25. Se første spørgsmål som burde være stillet sidst

seminar, men det var ikke godt nok.
26. Gerne kortere pauser for at give tid til spørsmål efter oplæg
6. Det var nok lidt tidspresset - nok fordi oplægsholderne var vant til mere tid?
27. Meget frustrerende at indlæggene var så lange at der aldrig blev tid til
7. indholdsmæssigt ok men for lidt tid til de enkelte oplæg. Hvis man ikke ved

spørgsmål

noget i forvejen må man være helt mast af alle de informationer på så kort tid.
28. Det ville havde været dejligt, at kunne stille spørgsmål, men pga forsinkelser i
8. ikke for at være utaknemmlig, men dagen var for lang, da jeg har svært ved at

teknikken, var det desværre ikke muligt.

sidde stille så længe ad gangen, længden af oplæggene var lidt for hurtige til mig
da jeg ikke fik noget ud ad se svenske oplæg da jeg ikke kunne forstå sproget.

29. Hvert oplæg bør ikke vare mere end 20 min og derefter 10 min spørgetid.

9. Teknikken burde fungere bedre. Fint med skiftende indlæg fra diverse nordiske

30. Ville ønske seminaret var afholdt alene på dansk og om danske forhold.

lande. Nogle mere interessante end andre
10. Som arrangør står man altid i et dilemma mellem mange oplæg, hvor tilskuerne

Hvis du har nogle kommentarer i øvrigt til de forskellige
oplæg, kan du skrive dem her.

kan blive mental ophedet. Eller mere tid og mindre oplæg, så der et tid til spørgsmål

1. Var ikke med til selve seminaret

og erfarings udveksling. Jeg ved ikke hvad der er bedst. jeg var selv noget
overstimuleret da jeg tog hjem.

2. Alle indlæg var meget relevante - men som sagt, blev tiden i meget
begrænsende faktor for udbyttet. Mange indlægsholdere blev klemt på tid, sådan er

11. Det var synd, at tildels gode oplægsholdere blev tvunget til at ile igennem

der skulle tales meget hurtigt - og en gang imellem blev det for hurtigt, så det blev

deres foredrag, fordi det var så knebent med plads til udsving, fordi der var

svært at forstå - og mange slides kunne ikke læses fra salen

kommet lidt forsinkelser på og Philip så oven i købet skulle give en besked. Den
kunne han have gemt til sidst og så fundet ud af, om der var tid til det. Bare et
eksempel, som selvfølglig ike havde givet meget i sidste ende, men måske hjulpet

3. Igen manglede der tid til spørgsmål
4. Det var en velsignelse, at der ikke var mulighed for spørgsmål fra plenum.

de efterkommende foredragsholdere.
5. De, af de svenske indslag, som ikke blev oversat, mindskede for mig det fulde
12. Det tog for lang tid, at skifte fra den ene taler til den anden. Storskærmen

udbytte desværre.

virkede ikke i venstre side, hvor vi sad.
6. Manglede at høre om cannabis
13. Kanske lite lugnare tempo på de olika föredrandena och gärna en paus mellan
varje ämne och tid för frågor. Boken är mycket bra önskar jag hade haft tid att

7. For lidt tid til Marc Dam og Anne Marie Eriksen, desværre kom de ret sent.

läsa den innan seminariena, hade då kunnat följa bättre och ställa bättre frågor. Mer
tid att lära känna andra polioskadade och deras tips för att lösa problem vore
önskvärt. Kursen betydde enormt mycket för mig! Tusen tack för den! Mvh,
Kristina Hök, DVM, Dr. Med. Sc.
14. Jag har lite svårt att sitta still så länge, men allt vi hörde om var mycket
intressant.
15. Överlag var allt mycket bra men det var ett för höft tempo vilket gjorde att
varje föredragshållare fick jäkta på med vad de ville säga och förmedla. Det gjorde

8. Igen, - fik ikke nok ud af de svenske og norske indlæg pga
oversættelsesvanskeligheder.
9. Grimsby var svær at forstå - jeg kunne have valgt tolkning, men normalt forstår
jeg skandinavisk - dog var dette indlæg svært - men sim sagt - jeg kunne have
valgt tolkning
10. som professor Grimby selv nævnte vil det være på sin plads med opdaterede
undersøgelser.

också att det inte fanns tid till frågor direkt till föredragshållaren efter

11. da jeg havde svært med de svenske oplæg fik jeg desværre ikke ret meget ud

föredragningen. Allt var så intressant att det skulle behövts 2 dagar för att få tid

af dem, måske fordi de talte så hurtigt

både att lyssna klart men också att smälta allt man fick höra.
12. Under besvarelsen af punkterne: Ved ikke - er det fordi jeg desværre ikke
16. För lång dag För kort tid till många föreläsare Fanns inte tid till att ställa frågor

deltog under disse oplæg!

Intressant innehåll
13. Tiden var lidt for presset. I sær oplægget om smerter og de psykologiske
17. För pressat schema. Ingen tid för frågor. Kanske två halvdagar?

faktore

18. Meget fint

14. Jeg kan af ovennævnte svar se, at jeg har mistet koncentrationen på et

19. Alldeles för lite tid till frågor. Hade behövt 2 dagar. Många frågeställningar som

tidspunkt.

inte fick plats, mycket synd.
20. Jag beskrev dem under fråga 5
21. Kanske lite för mycket att ta in på en dag.
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15. Hvis man i forvejen kender til polio og postpolio, var der stort set ikke noget

7. Kun lidt tid til et par spørgsmål

nyt at hente. Oplæggene var generelle, og der var INGEN af dem, der gav håb
om, at der i nærmeste fremtid er hjælp at hente. Immunglobulin måske om flere år
( når vi er totalt invalide eller døde ). Smerteproblematik gennemgået med
nævnelsen af præparater, uden at give svar på, hvad der virker bedst på

8. I forbindelse med forplejning ville det være ønskeligt, at der var en "hjælp",
meget gerne tydeligt markeret, at det det, der var vedkommendes opgave.
9. Tak for en god dag

forskellige slags gener. Søvnproblematik. Jeg talte med mindst 5 personer, der lige
som jeg lider af voldsomme søvnproblemer. Jeg har haft apnoe maske i 1-2 mdr.
uden resultat. Jeg får nu Imozop til indsovning, hvilket får mig til at sove i 3-5
timer. Det er simpelthen for dårligt at ikke alle andre får tilladelse og hjælp til en
lille, men sammenhængende søvn. Trætheden ( udmattelsen ) er jo konstant, og for
mit vedkommende begyndt at påvirke mig psykisk og socialt. Har lige sagt nej tak
til at deltage i et stort bryllup i Italien, selv om min familie ville transportere mig
rundt i kørestol. Træthed, for lidt søvn og muskelsmerter tager glæden fra mig og
får mig til at give op på forhånd.
16. Lise Kays sammanfattningar av de olika formerna var suvärena och
lättförståeliga och tydliga! Tusen tack!
17. Bussen tillbaka till Malmö hade särskild avgångstid vilket gjorde att vi inte hann
med att lyssna klart på Marc Dam Hemmingsen och Anne Marie Eriksen
18. Gamma globen foredraget forstod jeg ikke så meget af da jeg ikke har været i
forbindelse med det før.
19. Saknar frågestunder, tid till frågor

10. Foredrag og oplysning om cannabis
11. Få nogle facts på hvor mange poliopatenter der stadig lever, hvor mange der
har postpolio, hvor mange af de postpolio ramte der får gammaglubulin behandling,
hvor mange der er interesseret i at få behandlingen, hvad behandlingen koster,
hvor i verden benytter man den behandling og andet tilsvarende, - men FACTS, og
ikke en sludder for en saldder.
12. Det er svært at finde nye problemstillinger.Men det giver mig større forståelse
af mit forløb og situation at være med tildisse møder. det giver meget at tale med
andre "poliokolleger".
13. Ringe kontakt mellem deltagerne indbyrdes
14. et godt seminar, I kan jo ikke gøre for at jeg ikke kunne forstå svensk, og sad
med nogen der fik tolket i nærheden, det var så højt at det var svært for mig at
koncentrere mig, og Jeg havde samtidig ondt i kroppen. så det var også svært,
men ellers godt
15. Når jeg skriver at tolkningen gik mindre godt så er det fordi mit tolkeapparat

20. Der var nok for lidt tid til eksperternes oplæg og ingen tid til spørgsmål

udåndede under et foredrag. Jeg prøvede ikke andre.

21. Dejligt at der også var indlæg med humor.

16. Jeg tror det er godt at blande oplæg med spørgsmål og erfarings udveksling.Det
var noget af en Marton: "Hold på hat og briller". Det faglige niveau kunne godt

22. Flere af indlæggende virkede som om de blev læst op fra et forskningsstudie i

være bedre. Vi er jo en gruppe der er meget veluddannet.

stedet for at tale ud til alm. personer
17. Tolkningen kunne godt virke distraherende når man kunne høre det fra andre
23. Flere af oplægsholdernes plancher var ulæselige, det var ikke professionelt.

deltageres hovedtelefoner samtidig med at man forsøgte at koncentrere sig om det

Har du kommentarer i øvrigt til seminaret eller forslag til
andre emner til temadage for polioramte, kan du skrive dem
nedenfor.

som foregik
18. Mit eneste ønske og håb er at få immunglobulin, der virker som det eneste
præparat, der måske kan give mig lidt af livet tilbage. V.h Else Holm 210348-2014

1. Jeg ved godt, at det ofte er svært at sige, om ens skavanker kan skyldes polio,
men jeg tænker ofte, om visse smålidelser kan føres tilbage dertil. Ligeledes kunne
jeg godt tænke mig at vide, hvad man selv kan gøre for at forhindre, at postpolioen

19. Är tacksam !
20. Hoppas det återkommer! Tolkningen gör att fler skulle kunna delta!

bliver værre. Og gælder det for alle polioramte, at de lever kortere.
21. Ikke vant til at ikke have/få hjælp med at køre rullestolen hele tiden, da det er
2. Ingen tvivl om, at det har været et stort arbejde at arrangere konferencen - så

første gang jeg helt alene var afsted. Så jeg var godt træt bagefter. Men det gik.

tak for såvel initiativet som selve konferencen. Det var meget ærgerligt, at der var
en del tekniske problemer, sådan at det næsten tog 5 min i begyndelsen af

22. Om mer tid funnits hade det varit intressant och utbyta tankar och funderingar

indlæggene til at løse "teknikken". Et forslag kunne være, at slides indkaldes med

med övriga deltagare med polio - typ grupparbete.

en deadline som ligger før konferencen og indlægsholderne på forhånd for at vide,
at dette er bindende. Det betyder, at alle indlæg kan ligge teknisk klar. Den tid der
blev brugt til at løse de tekniske problemer kunne have været bedre anvendt til
dialog med deltagerne.

23. Jag hade frågor, som jag inte hade möjligheter att ställa, om massage som
komplement till annan träning. Tror och tycker( av egen erfarenhet) att det är en
mycket bra behandling för postpoliopatienter. Tyvärr, inte vad jag vet, finns ingen
forskning på området. Jag har 15 års erfarenhet att ta massage som komplement

3. Overordnet set: godt arrangement.

till bassängträning och håller mina muskler smärtfria. Har testat utan massage och
få då smärta i mina muskler, främst armar, axlar, ländrygg.

4. Kunne godt være lidt mere videnskabelig uddybede
24. Möjlighet till frågor efter föredragen. Det verkade som för lite tid var avsatt för
5. Da man kan forvente at mange deltagere har en lang rejse hjem, burde der være

varje föredragshållare.

en meget bedre frokost, en sandwish er der ikke meget mad i. Man må huske på,
at specielt skandinaviske deltagere får en lang dag med hjemrejse.

25. Jag är mycket tacksam att jag fick möjlighet att lyssna på allt detta. Tack vare
era broschyrer har jag upptäckt att jag har fått fel sorts medicin mot högt

6. Synd at der ikke var taget højde i tidsplanen til spørgsmål. Generelt virkede det,

blodtryck.

som om tiden var presset hele vejen igennem. Måske er Idrættens Hus ikke det
aller bedste sted mht tilgængelighed. Her tænker jeg bl.a. på kørestolstoiletter,

26. Bra uppläggning på programmet, dock kunde det vara något färre

hvilket var en mangelvare. Bespisning morgen og i pausen med selvbetjening er

programpunkter så det fanns mer tid för fördjupning och frågor.

temmelig vanskelig, når anretningerne står på høje borde og man sidder i kørestol.
Ellers et godt seminar

27. Tema med hjælpemidler og træning. Diverse work shop. Tema med forskellige
former for smertebehandling. Diverse work shop.
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28. Tack för seminaret. Från Finlands vinkel sårigheten är språket. Inte alla talara
svenska tillräkligt bra. Så för att få polioskadaden från Finland komma med skulle
översättningen till finska vara nödvändig. Annars är jag själv mycket nöjd och vi
vill gärna vara med också i framtiden.
29. Mere om træning og smerter/træthed. Men det er så individuelt, så der skal
mere samarbejde til på specialhospitalet.
30. Godt enitiativ som bør følges op om et par år
31. Jeg vil gerne vide mere om Gammagloubelin-effekten på polio og mulighederne
for at få medicinen
32. Alle involverede skal have stor tak for initiativet og udførelsen! Det var en
meget stor fornøjelse at deltage! De bedste hilsner fra Annelise i Kolding
33. Mht til tolkning talte de svenske deltagere ekstremt højt hvergang der ca et
dansk indslag fordi de skulle overdøve tolkningen
34. Kunne tænke mig mere tid. Måske 2 dage.
35. Ikke i orden at min mand blev indmeldt i foreningen. Jeg har været medlem i
mange år og er godt tilfreds. Lidt for smart at få nye medlemmer på denne måde.
36. Netop pga de forskellige sprog bør plancherne været meget tydeligere.
Oplægsholderne bør også tale tydeligere og langsommere.
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