
Utvärdering APL frågor till praktikant 

Jag studerar på

Namn Antal %

A. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 1

0 0

B. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 2

1 1,9

C. Vård och 

Omsorgsprogrammet för 

ungdomar åk 3

8 15,4

D. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 1

17 32,7

E. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 2

7 13,5

F. Vård och 

Omsorgsutbildning för 

vuxna termin 3

19 36,5

G. Annat 0 0

Total 52 100

Svarsfrekvens

100% (52/52)

Kommentarer till ovanstående fråga

Jag har praktiserat inom

Namn Antal %

A. Åldreomsorgen 

Ovanåker
12 23,5

B. ÄO Bollnäs Karlslund 4 7,8



C. ÄO Bollnäs Hamrelund 4 7,8

D. ÄO Bollnäs Gutenberg 1 2

E. ÄO Bollnäs 

Hemtjänsten
2 3,9

F. ÄO Arbrå 2 3,9

G. ÄO Kilafors 3 5,9

H. Handikappomsorgen 

Ovanåker
4 7,8

I. Handikappomsorgen 

Bollnäs
5 9,8

J. Psykiatrisk verksamhet 3 5,9

K. Sjukvården 13 25,5

Total 53 103,9

Svarsfrekvens

98,1% (51/52)

Kommentarer till ovanstående fråga

Inget av ovanstående alternativ, men med en blandning av dem alla. Jag har varit 

på Anhörigstöd i Bollnäs kommun.

Hemtjänst segersta

På avdelning Gyllis 3-4 

Jag var på hemtjänsten i Arbrå

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 %

A. Instämmer inte 1 1,9

B. Instämmer delvis 11 21,2

C. Instämmer i hög grad 14 26,9

D. Instämmer helt 26 50

Total 52 100

Svarsfrekvens



100% (52/52)

Kommentarer till ovanstående påstående

Jag hade själv läst på om min praktikplats och visste i stort vad jag hade att vänta 

mig.

Beror till stor del på att ja redan arbetar inom samma område.

Fick väl förberedning från skolan, från Lärare

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 Antal %

A. Instämmer inte 1 1,9

B. Instämmer delvis 2 3,8

C. Instämmer i hög grad 11 21,2

D. Instämmer helt 38 73,1

Total 52 100

Svarsfrekvens

100% (52/52)



Kommentarer till ovanstående påstående

En helt underbar personalgrupp som alla gjorde sitt yttersta för att jag skulle vara 

på insatt som möjligt i det jag skulle uträtta.

Oftast. Men det var väldigt stressigt så dom han inte berätta om allt ibland. 

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

under APL

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 6 11,8

C. Instämmer i hög grad 6 11,8

D. Instämmer helt 39 76,5

Total 51 100

Svarsfrekvens

98,1% (51/52)

Kommentarer till ovanstående påstående

…………var en jättebra handledare men även resten av personalstyrkan.

Oftast ja. 

Är otroligt nöjd med min handledare på min APL, super duktig!

4. Jag upplever att jag fick stöd av min handledare för att kunna bemöta 

patient/kund/vårdtagare på ett professionellt sätt

Namn Antal %

A. Instämmer inte 0 0

B. Instämmer delvis 5 9,8

C. Instämmer i hög grad 9 17,6

D. Instämmer helt 38 74,5

Total 52 102



Svarsfrekvens

98,1% (51/52)

Kommentarer till ovanstående påstående

Det fick jag sköta delvis själv, jag menar att mina handledare ville ju se att jag 

kunde de så dom kan ju för fan inte göra de åt mig!?  

Jättebra handledare!

Inte professionalt sätt

5. Jag upplever att halvtidsbedömningen gav mig det stöd jag behövde för 

att utvecklas under APL

Namn Antal %

A. Instämmer inte 4 8

B. Instämmer delvis 5 10

C. Instämmer i hög grad 14 28

D. Instämmer helt 27 54

Total 50 100

Svarsfrekvens

96,2% (50/52)

Kommentarer till ovanstående påstående



Det är bara bullshit!

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 Antal %

A. Instämmer inte 1 2

B. Instämmer delvis 3 6

C. Instämmer i hög grad 9 18

D. Instämmer helt 37 74

Total 50 100

Svarsfrekvens

96,2% (50/52)

Kommentarer till ovanstående påstående

Har lärt mig så otroligt mycket. 

7. Jag upplever att mina kunskaper har tillvaratagits under APL

Namn Antal %

A. Instämmer inte 2 3,8

B. Instämmer delvis 4 7,7

C. Instämmer i hög grad 12 23,1

D. Instämmer helt 34 65,4

Total 52 100

Svarsfrekvens

100% (52/52)



Kommentarer till ovanstående påstående

Jag har använt mina kunskaper jag fick tidigare från skolan.  

8. Övriga kommentarer

Det jag tycker är nackdelen är att man blir så frukitansvärt begränsad på denna skit 

skola då man ska välja praktikplats, jag ville vara på sjukhuset ett år till men de fick 

man absolut inte, även fast det inte var någon annan som ville och de fanns platser 

över men jag fick fortfarande nite vara på sjukhuset.  

Det jag vill säja är att ni har ingen skriven regel om att man inte får vara på 

sjukhuset två år i rad och för de andra så SKA vi ha rätt att välja praktik VART VI 

VILL!  

GÖR OM GÖR RÄTT!

Att få en chans till att vara på Anhörigstöd har varit en ynnest nästan...jag önskar 

att fler tog chansen och att skolan använder det stället som en potentiell plats för 

studiebesök (i större utsträckning än idag). Här finns det en enorm kunskap i hur 

man ska arbeta när man arbetar med människor. Jag fick lära mig enormt mkt kring 

bemötande och det är något jag tycker utbildningen har alldeles för lite av...

Tack för alla som jobbar inom kommunen. 

Jag tycker att handledare kan påverkar eleven och jag hade en riktig bra 

handledare.

Jag tycker att praktiken var lite väl lång det hade räckt med 2 veckor. 

Har haft det jätte bra på min praktik, fått bra stöd och vägledning av all personalen 

och inte bara min handledare. 

Fungerade jättebra med min APL. Handledaren jättebra, jag har verkligen lärt mig 



nya saker hela tiden och  kände mig bekväm på avdelningen, inte utanför på något 

vis, personalen var jättebra! 

Jag trivdes jättebra och har turen att få komma tillbaka och jobba i sommar på 

samma avdelning. Det känns hur bra som helst!

Jag känner ännu mer att jag valt rätt

Tycker min handledare var väldigt bra och jag trivdes på arbetsplatsen. 

 Jag tyckte att jag blev bemöt  på ett bra sätt av personalen  där jag gjorde APL:en

Har haft det bra på Gutenberg

Jag har lärt så mycket om min praktik plats för jag haft en bra handledare.

Jag tycker att det var dumt att vi som går/gått sista terminen hade praktiken så 

sent på terminen. Det hade varit bättre om våran praktik hade legat i Mars. Dels för 

att det då hade varit lättare att få in en fot för att sommarjobba där vi hade praktik 

och dels för att det är så mycket annat som som måste vara färdigt i skolan nu sista 

veckorna, gymnasiearbetet mm. När vi har varit ute på praktik hela Maj så har det 

varit svårt att få tag på lärare om vi behövt hjälp och information om våra 

gymnasiearbeten.

Jag tror praktikanter måste få först bra intriduktion hur fungerar praktik plats mm.   

 

Jag tror undersköterskor måste arbeta en mer professionalt sätt när arbetar i en 

sjukshus.   

 

Basala hygein rutiner måste användas på rätt sätt och vara mer försiktig och 

kommer ihåg att använda basala hygien rutiner ordentligt av undersköterskor(inte 

alla).  Det är bra om de få förnyelse kurser hur man använder basala hygien rutiner. 

 

Undersköterskor måste uppdateras i sina kunskaper då och då annars elev får fel 

information, kunskap från handledare(det har hänt ibland).  Eller det är bra om 

undersköterskor som fick kunskap nyligen eller gått ut från vård och omsorg college 

nyligen kan bli handledare, eftersom de kanske kan bli bättre på att förklara eller ge 

kunskap när den behöver för att förklara saker och ting. 

Bra praktikplats och trevliga och engagerade handledare!

Dåligt med så sen praktik då man redan hade fixat annat sommarjobb innan man 

börja praktiken vilket resulterade i att jag med flera fick avstå jobb på 

praktikplatsen. 


