Borgerundersøgelse i rehabiliteringsteams 2015
Åbne svar

Her har du mulighed for at uddybe din besvarelse:
Kun positivt og teamet taget godt imod mig.
Det var en positiv oplevelse trods mange deltagere.
Blev lidt nervøs pga mange mennesker/fremmede.
Det gik godt nok.
Dårlig belægning foran bygningen, samt manglende handicap p-plads.
Tak.
Jeg synes, gruppen var lydhør overfor mine udsagn - sygdomsforløb - hverdagen.
Dejligt at de var sat ordentligt ind i tingene, og man forstår, hvad de siger.
Måske lidt for kort tid til at forklare sin situation, så man føler, den kan forstås.
Føler sig misforstået. Jeg havde mistet fokus/koncentrationen på det tidspunkt pga. mødet og de mange
mennesker.
Ja, men var selv i tvivl om spørgsmål. De kommer nok senere.
På trods af en meget god beskrivelse af mit sagsforløb føler jeg ikke, at de såkaldt fagkyndige tog beslutning
ud fra, hvor ringe mit helbred er. Føler jeg er blevet skubbet ud over kanten med ikke at blive afklaret men
sendt ud i videre afklaringsforløb.
Jeg har været MEGET tilfreds med rådgivers håndtering af min sag. Hun er et utrolig sympatisk menneske
med meget stor empati. Og hun skal have et kæmpe stort tak.
Stemningen var rar og behagelig. Jeg følte, at jeg og min arbejdsevne var i centrum, at man ønskede det
bedste for mig. Ved mødet kom man med fremtidige jobmuligheder, jeg ikke selv havde tænkt på, hvilket gav
grobund for tanker og idéer.
Jeg var glad for mødet.
Har prøvet et møde før. Det var bare som om, vi ikke talte om mig.
Det vil give god mening, at forsamlingen orienterer mig om, at de har læst alle mine oplysninger, men at der
er huller, de gerne vil stille spørgsmål til. Der vil jeg føle mig som et helt menneske.
Synes der blev stillet for mange spørgsmål angående min søn i forhold til angående mig. Der blev ikke
spurgt ind til alt det psykiske, som fylder meget. Fokuseret på "underlige" helbredsting (mindre vigtige).
Havde svært ved at forstå spørgsmålene (de var for brede).
Ikke noget andet end det gik godt, det var søde mennesker, der vidste, hvad de ville : )

Jeg er meget positiv over den "behandling", jeg har fået. Især glad for, der vil blive indstillet til fysioterapi.
Ja, det var relevante spørgsmål, men havde lige lidt svært ved at huske det.
Jeg fik ny sagsbehandler 14 dage før mødet, derfor svar om spørgsmål nr. 3. De lægefaglige personer
havde ingen viden eller forståelse for min diagnose - problematisk.
Jeg værdsætter generelt saglighed og menneskelig indlevelsesevne - også ved møder som dette.
Kort tid til at bedømme mig.
Jeg synes, der var meget ro på mødet, hvilket var positivt.
Jeg synes, det er mange at skulle forholde sig til, og at mødet var meget kort. Ift. første så må det være
frygteligt for folk med (social) angst at skulle forholde sig til så mange. For mig - selvom jeg ikke har angst var det grimt. De var dog alle gode til at bløde stemningen op og var meget imødekommende.
Et rigtig godt møde, god stemning. Alle var imødekomne.

