
Utvärdering av SIP workshop 2022-09-14

En aktivitet från projektet SIP-utvecklare Västra Mälardalen



Deltagande

Totalt anmälda deltagare: 49 
Faktiskt deltagande i workshop: 40
Totalt antal som skulle besvarat enkäten: 35 
Totalt antal svarande: 29



”Projektet SIP-utvecklare Västra Mälardalen vill veta hur du upplevde SIP 
workshopen. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna förbättra oss i det arbete vi 
gör. Ringa in det ansiktsuttryck som passar in bäst på påståendena. ”
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JAG TYCKTE ATT FÖRMIDDAGEN VAR GIVANDE FÖR MIG
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JAG TYCKTE ATT FÖRMIDDAGENS INNEHÅLL VAR VIKTIGT FÖR MIG
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JAG SKULLE REKOMMENDERA PROJEKTET ATT GENOMFÖRA EN 
LIKNANDE WORKSHOP FÖR MINA KOLLEGOR OCH 

SAMVERKANSPARTNERS



Är det något annat du vill förmedla kring SIP workshopen och förmiddagen? 

”Jättebra upplägg”  
”Proffsigt och bra upplägg” 

”Upplägget var bra och tydligt”
”Väldigt lärorikt!”

”Jättebra med denna workshop. Möta andra aktörer och få diskutera med varandra”
”Bra att samverka tillsammans fysiskt, värdefullt”

”När SIP fungerar och samspel utvecklas är det ibland det som får ärendet framåt och inte känns som nått som tar 
tid ifrån det arbete vi är satta att göra annars”

”Fantastiskt bra workshop. Så fint att Kevin och hans mamma ställde upp ”

”Kul att Gunilla och Kevin var med! ”



Är det något annat du vill förmedla kring SIP workshopen och förmiddagen? 

”Kändes inte helt bekvämt att vara så många personer i ett litet rum då pandemin inte är över och vi har 
restriktioner på arbetsplatsen…”

” Lite svårt att höra vad gruppen säger, då det är en stor lokal ”
” Bjud inte in BUP i onödan…”

” Bra med att uppvisa SIP (rollspel)” 
”Kul med rollspel!” 

”Förmöte är så viktigt”                               
”Tydliga syften och frågeställningar till alla inbjudna” 

”Vikten av att komma förberedda. Tydliga frågeställningar”                                                    
”Det var en bra idé där allt står under kallelse. Tycker alla myndigheter bör följa det ”

” Beatrice – Du är jätteduktig! ”  

” Superfantastisk dag. Hoppas på en ny dag snart ☺ ”


