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1. Bakgrund 
Mötesplatsen "Utvärdering av hälsoprojekt - kontroll eller lärande?" genomfördes den 31 maj 
på Nissaströms kurs- och konferensgård. 20 deltagare fick bl a ta del av utvärderingsmetoder 
och strategier. En presentation av de förutsättningar som måste finnas för att utvärdering ska 
vara möjlig samt av konkreta halländska exempel ägde också rum. Två levande exempel på 
utvärderingsbehov presenterades av deltagare och handleddes av de ansvariga. Eva-Carin 
Lindgren och Mats Holmquist från Högskolan i Halmstad samt Janet Harrysson, 
folkhälsoutvecklare i Laholms kommun höll i dagen. 
   
2. Metod 
Utvärderingen gick denna gång till på ett annorlunda sätt än vid tidigare aktiviteter.  Som en 
del av dagen genomfördes en DFU (Deltagar Formulerad Utvärdering). Den innebär kort att 
deltagarna sätter upp önskvärda kriterier för dagen samt dess motsats. Dessa bildar innehållet 
i utvärderingen. För mer information om DFU se under www.lusth.se . DFU:n formulerades i 
början av dagen, skrevs ut under lunchen och delades ut i slutet. Deltagarna fyllde i den direkt 
innan de åkte hem och lämnade in den till teamet. Av 20 deltagare, fyllde 19 i den. Resultatet 
nedan baseras därmed på 95 % av alla deltagare.  
 
3. Resultat  
Här har deltagarna svarat hur väl dagen uppfyllt de önskemål de själva satt upp. 
Mål 10 medeltal 0 Motsats 
Klargöra syfte, mål, strategier  7,3  Förvirring 
Klargöra begrepp, termer, helhetsbild  7,2  Otydlighet 
Konkreta verktyg  7,3  Abstrakt 
Konkreta exempel  7,1  Abstrakt 
Relevanta frågor (i enkäter)  5,7  Frågemoras 
Nya infallsvinklar  7,5  Traditionell skåpmat 
 
 

 medeltal  
Givande (10) 7,9 Meningslös (1)

 
Helhetsbetyg av dagen 
 
 
Synpunkter på dagen eller på Lust H-projektet. 
Bra med exempel från verkligheten, bra att vi får OH-bilder på hemsidan, bra att vi fick redskap och 
fick prova på DFU. Mycket intressant, måste reflektera hemma då jag läst allt info mtrl på hemsidan. 
Skönt att känna att man inte är helt fel ute i mina projekt. För egen del har dagen mest givit 
bekräftelse på det arbete jag redan gör. Jag har blivit klarare över att det för mitt projekt mer handlar 
om processer och mänskliga faktorn än frågetecken kring utvärdering. Jag hade gärna pratat mer på 
teoretisk och abstrakt nivå/akademiskt s.a.s. Begreppet utvärdering har blivit tydligare och därmed 
’enklare’, tack för en bra dag!!! De låga talen i min DFU beror på att jag tycker jag hade hyfsad koll på 
det när jag kom, inte att det var dåligt. Det blev mer givande än jag hoppats på då vi fick idéer med 
oss att använda direkt i ’det vi står i nu’. 
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