Utvärdering APL frågor till praktikant
Utvärdering från praktikant HT 2014

Jag studerar på

Namn

Antal

%

A. Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar åk 1

10

14,9

B. Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar åk 2

19

28,4

C. Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar åk 3

0

0

D. Vård och Omsorgsutbildning för vuxna termin 1

11

16,4

E. Vård och Omsorgsutbildning för vuxna termin 2

23

34,3

F. Vård och Omsorgsutbildning för vuxna termin 3

4

6

G. Annat

1

1,5

68

101,5

Total
Svarsfrekvens
100% (67/67)

Kommentarer till ovanstående fråga
Jag har tappat två år pga. sjukskrivning och byte av program.
Jag praktiserade på omsorg om personer med funktionsnedsättningar.
Jag har praktiserat inom
Namn

Antal

%

A. Åldreomsorgen Ovanåker

6

9

B. ÄO Bollnäs Karlslund

7

10,4

C. ÄO Bollnäs Hamrelund

4

6

D. ÄO Bollnäs Gutenberg

2

3

E. ÄO Bollnäs Hemtjänsten

7

10,4

F. ÄO Arbrå

1

1,5

G. ÄO Kilafors

4

6

H. Handikappomsorgen Ovanåker

3

4,5

I. Handikappomsorgen Bollnäs

17

25,4

J. Psykiatrisk verksamhet

14

20,9

3

4,5

68

101,5

K. Sjukvården
Total
Svarsfrekvens
100% (67/67)

Kommentarer till ovanstående fråga
Anhörigstöd i bollnäs
Jag var på Höghammarskolan iv mat och bo
Jag var på hemtjänsten i Rengsjö. Det fanns inget alternativ på det.
Rengsjö hemtjänst
Söderhamn enriset
1. Begriplighet. Med begriplighet menas i vilken utsträckning Du upplever händelser som förståeliga,

sammanhängande och ordnade. Jag upplever att jag kände mig väl förberedd inför APL

Namn

Antal

%

1

1,5

B. Instämmer delvis

19

28,8

C. Instämmer i hög grad

23

34,8

D. Instämmer helt

23

34,8

66

100

A. Instämmer inte

Total
Svarsfrekvens
98,5% (66/67)

Kommentarer till ovanstående påstående
Dålig information från skolan om vad alla praktikplatser innebar .
Visste inte så mycket va de var för något.
Jag fick själv ta kontakt med min praktikplats fredgen innan jag skulle börja. De tycker jag inte är så bra förberedelser.
anser att praktiken ligger för tidigt, efter bara 4 V i skolan. Våran kunskaps nivå borde vara högre
Jag hade inte varit på så mycket lektioner.
jag tyckte att jag hade all kunskap som jag behövde för att klara mig under APL.
Jag visste var det innebar men det var ändå en annan sak när man var ute
jag fick bra utbildning innan men jag tycker att vi skulle ha gått i skolan längre än vi gjorde innan så att man kunde
känna sig helt säker.
2. Hanterbarhet Med hanterbarhet menas i vilken utsträckning Du upplever dig ha tillräckliga resurser för att kunna
möta olika situationer i (arbets) livet. Jag upplever att jag fick tillräckligt med stöd för att klara de arbetsuppgifter
jag ställdes inför

Namn
A. Instämmer inte

Antal

%

3

4,5

B. Instämmer delvis

6

9

C. Instämmer i hög grad

20

29,9

D. Instämmer helt
Total

39

58,2

68

101,5

Svarsfrekvens
100% (67/67)

Kommentarer till ovanstående påstående
Jag tyckte inte jag fick nå stöd och handledning alls.
bra !
absolut!

3. Jag upplever att jag fick stöd av min handledare i att klara kursmålen under APL

Namn

Antal

%

A. Instämmer inte

4

6

B. Instämmer delvis

4

6

C. Instämmer i hög grad

15

22,4

D. Instämmer helt

45

67,2

68

101,5

Total
Svarsfrekvens
100% (67/67)

Kommentarer till ovanstående påstående
Hon var jätte duktig
Min handledare verkarade helt ointresserad av mig.
bra
det tycket jag definitivt för att jag hade en sån bra handledare, hade inte önska någon annan eller bättre. Hon tog så väl
hand och hjälpte mig med allt jag behövde. hon är bäst.
Jag har fått bra med stöd av min handledare så jag kunde utföra alla uppgifter som jag ställdes inför!
Hon var jätte snäll den bästa man kunde få :)
4. Jag upplever att jag fick stöd av min handledare för att kunna bemöta patient/kund/vårdtagare på ett
professionellt sätt

Namn
A. Instämmer inte
B. Instämmer delvis

Antal

%

5

7,5

1

1,5

C. Instämmer i hög grad

16

23,9

D. Instämmer helt

45

67,2

67

100

Total
Svarsfrekvens
100% (67/67)

Kommentarer till ovanstående påstående
Genom att kolla på hur hon respekterade och tog hand om brukaren fick mig att välja att vara precis som henne. Hon
visade mig hur en bra människa ska vara.
5. Jag upplever att halvtidsbedömningen gav mig det stöd jag behövde för att utvecklas under APL

Namn

Antal

A. Instämmer inte

%

0

0

B. Instämmer delvis

14

20,9

C. Instämmer i hög grad

15

22,4

D. Instämmer helt

38

56,7

67

100

Total
Svarsfrekvens
100% (67/67)

Kommentarer till ovanstående påstående
jag tycker att det är viktigt att man vet vet hur man ligger till så att man kan förbättra sig nästa gång, handledaren ska
kunna vara ärlig och säga som det är.
Jag har haft väldigt svag röst efter förkylningen och då är det svårt att prata med hörselskadade. men det gick bra
6. Meningsfullhet Med meningsfullhet menas i vilken utsträckning Du upplever delaktighet och mening i det som sker.
När jag tänker tillbaka på min APL upplever jag den som meningsfull

Namn
A. Instämmer inte

Antal

%

3

4,5

B. Instämmer delvis

5

7,5

C. Instämmer i hög grad

13

19,4

D. Instämmer helt
Total

47

70,1

68

101,5

Svarsfrekvens
100% (67/67)

Kommentarer till ovanstående påstående
Hade praktik inom ett område som jag har jobbat med i flera år..
Kunde inte ha haft en bättre handledare eller praktikplats!
ja, det tycker jag för att jag insåg hur viktigt det är att ta hand om människor som inte kan ta hand om sig själv och det
kändes väldigt bra att kunna hjälpa de och känna sig väldigt stolt.
Ja jag saknar den stället :)
7. Jag upplever att mina kunskaper har tillvaratagits under APL

Namn

Antal

%

A. Instämmer inte

3

4,5

B. Instämmer delvis

4

6

C. Instämmer i hög grad

22

32,8

D. Instämmer helt
Total

39

58,2

68

101,5

Svarsfrekvens
100% (67/67)

Kommentarer till ovanstående påstående

8. Övriga kommentarer
Trivdes utmärkt med min APL, bäst hittills
Gör det enklare att validera praktik! Detta var som att åka till jobbet med mycket enklare problematik...
Är väldigt nöjd med min praktik och min handledare!
Det passade mej perfekt, vill jobba där som vikarie. De tyckte även personalen där=)
Jag var jätte nöjda med mina handledare och kunderna som jag fick lära mig på praktikplatsen
Bra grupp att jobba i som petsonal. "Raka puckar".
Jag tyckte att min handledare var mycket trevlig och jag kände mig verkligen bra mottagen av alla på min APL plats. Jag
skulle rekommendera flera att vara på hemtjänsten i Rengsjö.
Jag vill tacka all personal på Hamrelund, speciellt min handledare och personalen på våning 1. Grymt
omhändertaganande och riktigt trevlig personal. Jag trivdes otroligt bra och rekommenderar detta ställe till andra elever.
Lärorik och rolig praktik, har verkligen haft fyra toppenveckor och blivit väl omhändertagen.
Tack var min handledare som var helt fantastisk att göra allt som möjligt så att jag kunde lära mig allt som jag tänkte att
var svårt.
Skulle varmt rekommendera andra att ha praktik på morkullan 1. Ett otroligt varmt bemötande av all personal och ännu
mer av kunderna! Världens mysigaste plats!
Upplevde att det var väldigt mycket skitsnack utav personalen om annan personal.
Det pågick mycket prat och viskande om kunderna/patienterna mellan personalen på rasterna. Bl.a berättade de för mig
om en man som bott där tidigare, de gav inte ut någon personlig information så sekretesslagen bröts ej men jag
upplevde det olämpligt och personalen gjorde sig ofta rolig över problemen som kunderna/patienterna led av.
Min handledare talade ofta till kunderna/patienterna som om hon talade till små barn med nedlåtande röst och använde
fraser som "ska vi ta och tvätta lilla rumpen lite då?".
Under APL insåg jag att många inte följde basala hygien rutiner, väldigt många hade nagellack på sig, utsläppt hår, hade
inte förkläder när det behövde. Jag tycker att man ska tänka på vad man säger om brukarna för att brukarna mår ju
dåligt och skäms över att någon annan tvättar och torkar dem. Man ska tänka på hur de har det, man ska behandla de
som man själv vill bli behandlad, vi alla kommer bli gamla någon och då vill vi att vi ska behandlas med respekt och
värdighet och samma sak gäller för dessa människor.
Otroligt bra och kompetenta handledare på daglig verksamhet Hjorten.Trivdes utmärkt.Mycket utvecklande för min
fortsatta yrkesutövning.
Jag har känt mig uppskattad som manlig vårdare. Jag kan mycket väl tänka mig att arbeta inom hemtjänsten i framtiden.
tack för att ni ta i mot trevligt.
det var otroligt mycket skitsnack inom personalen, tycker att det är bedrövligt.
folk på xxx hade långa naglar,gelénaglar, utsläppt hår, ringar och de hade även kofta när de vårdade kunderna. de
använde inte heller handskar eller förkläde när de skulle utföra vissa saker som att bädda sängar osv. de använde inte
heller förkläde när de skulle servera mat, fast det var bara ibland.

