
APL Praktikant vt19

Akutsjukvård eller annat

Namn Antal %

Jag har praktiserat inom akutsjukvård 17 45,9

Jag har praktiserat inom andra områden 20 54,1

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)

Jag studerar hos

Namn Antal %

Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar 11 29,7

Vård och Omsorgsutbildning för vuxna 26 70,3

Eductus 0 0

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)

Jag upplever att jag kände mig väl förberedd inför APL



Namn Antal %

Instämmer inte 0 0

Instämmer delvis 16 43,2

Instämmer i hög grad 7 18,9

Instämmer helt 14 37,8

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)

Kommentar till ovanstående

Lite halvdan information ifrån skolan

Önskar vi fått gått igenom EKG mycket mer

Det vat allt bra för mig på APL plaser

Varför jag valde delvis är för att jag ej har jobbat inom detta yrke och kan ej vara helt förberedd för min apl

Eftersom jag aldrig jobbat inom äldrevården tidigare så visste jag inte vad jag hade att vänta. Men de gick väldigt bra
och jag hade mycket erfarenhet ändå sen handikappomsorgen och Vård och omsorgscollege

Jag kände mig positiv och förberedd inför min APL

Jag upplever att jag fick tillräckligt med stöd för att klara de arbetsuppgifter jag ställdes inför

Namn Antal %

Instämmer inte 1 2,7

Instämmer delvis 10 27

Instämmer i hög grad 10 27

Instämmer helt 16 43,2

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)

Kommentar till ovanstående



Det är ju ofta stressigt på boenden så det blev väl många stunder där jag fick gå mycket ensam. Men efter våran
halvtidsbedömning blev de bättre när läraren sa vad handledaren skulle tänka på. Ingen på avdelningen va utbildad
handledare heller.

Nej jag tycker inte att jag fick tillräckligt med stöd och förklaringar av uppgifterna som jag skulle utföra, utan min
handledare frågade bara om jag hade tidigare erfarenheter av vård och omsorg, vilket jag har, så då fick jag redan första
dagen gå in och väcka en brukare och duscha denne

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

Namn Antal %

Instämmer inte 3 8,1

Instämmer delvis 10 27

Instämmer i hög grad 6 16,2

Instämmer helt 18 48,6

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)

Kommentar till ovanstående

Efter halvtidsbedömningen upplevde jag som sagt att de blev bättre. Dom har dock varit mån om mig hela tiden och hur
jag mådde och upplevde allt. Men efter halvtid så blev de mer information och mer ansvar tillsammans med handledaren

Efter mycket tjat och förklaringar för min handledare att jag tycker att detta är viktigt och jag vill få ut så mycket som
möjligt utav min APL plats så förklarade hon i den mån hon kunde

Jag upplever att jag fick stöd av min handledare för att kunna bemöta patient/kund/vårdtagare på ett
professionellt sätt

Namn Antal %

Instämmer inte 4 10,8

Instämmer delvis 7 18,9

Instämmer i hög grad 9 24,3

Instämmer helt 17 45,9

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)



Kommentar till ovanstående

Inte av min handledare, utan av andra i personalen

Dom såg nog mig direkt som ʺvuxenʺ och ansvarsfull så jag fick väl kanske ingen vidare information om hur jag skulle
bemöta brukarna. Men då hade jag hjälp från tidigare arbete inom handikapp och från lektioner på skolan.

Bemötandet gentemot brukarna var mycket dåligt tyckte jag och jag lärde mig mycket av hur jag INTE ska bemöta en
brukare

Jag upplever att halvtidsbedömningen gav mig det stöd jag behövde för att utvecklas under APL

Namn Antal %

Instämmer inte 3 8,1

Instämmer delvis 11 29,7

Instämmer i hög grad 11 29,7

Instämmer helt 12 32,4

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)

Kommentar till ovanstående

Det tycker jag. Efter den bedömningen så blev de mycket bättre både för mig och för handledaren. Jag tror de är viktigt
att handledaren har en utbildning och vet vad som gäller och hur dom ska kunna stötta sina elever. På min avdelning
hade ingen utbildning. Och en handledare hade aldrig ens haft en elev.

Nej. Vid halvtidsbedömningen så tyckte min handledare att jag redan genomfört allt som krävdes

När jag tänker tillbaka på min APL upplever jag den som meningsfull

Namn Antal %

Instämmer inte 0 0

Instämmer delvis 9 24,3

Instämmer i hög grad 5 13,5

Instämmer helt 23 62,2

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)



Kommentar till ovanstående

En mycket lärorik period som jag värderar mycket, trots handledaren som var delvis bristfällig.

Det tycker jag absolut. Eftersom detta va helt nytt för mig och så va både nervös och negativt inställd. Men efteråt så va
de både roligt och gav mig en väldigt bred erfarenhet. Skulle absolut kunna tänka mig att jobba med detta i framtiden

Delvis ja, därför att sett några av dom värsta exempel som jag aldrig själv kommer att använda mig av

Jag upplever att mina kunskaper har tillvaratagits under APL

Namn Antal %

Instämmer inte 1 2,7

Instämmer delvis 6 16,2

Instämmer i hög grad 9 24,3

Instämmer helt 21 56,8

Total 37 100

Svarsfrekvens

100% (37/37)

Kommentar till ovanstående

Kunskaperna har förstärkts och förnyats.

Ja de tycker jag. Dom litade på min kunskap och fick fram de bästa hos mig. Jag ansåg mig själv växa

Ja mina egna kunskaper har varit till stor fördel, då jag själv har mod och kunskap för att säga ifrån där jag tyckte att
saker och ting inte gjordes för brukarnas bästa, utan mer för att det skulle gå fort för personalen

Övriga kommentarer om APL

Bra förutom att alla brydde sig förutom handledaren

Jag upplever praktikperioden som mycket lärorik och det har varit enormt roligt, jag ångrar inte mitt val av
praktikplats.Det var mycket intressant och se och gå med alla arbetskategorier hur dem jobbar och sambearbetar,
undersköterskor, sjuksköterskor, läkare som fysioterapeuter.min första handledare var aningen bristfällig men hon var
också mycket ny.Min andra handledare upplevde jag som en mer erfaren handledare men så var också fallet. hur som
helst så var hela upplevelsen en mycket lärorikt event.

Det var vetckling och fick mycke kunskao under min APL alltså fick många erfarnehet av patienten som jag vårdar och
handlägaren. Jag vill att andra elver som kommer igen Till APL plats ska upplever lika som mig. Kortis i Edsbyn är det
bästa kortisbounde som jag hade varit med om inom Min APL plats.

Jag tycker inte att man ska APL praktisk på två platserna. Jag var på två APL platsen första tycker jag gå bra men inte
den andra jag förstår igen jag fick inte lära mig heller .

Jag är glad därför att jag lärde mig nya saker från APL t.ex. funktionsnedsättninga och äldre omsorgen.Jag vill jobbar
som undersköterskan.

Ja det var bra allt för mig på APL platsen👌

jätteviktigt och lärorik APL hade jag.

Mycket bra och lärorik APL.



:)

Det var riktigt bra APL plats, tyvärr var det lite få brukare från början men fick ändå prova saker, kom dock fler sista
veckan, fick även följa med sköterska en dag på såromläggning.

Jag är besviken. jag hade stora förhoppningar om att Gutenberg skulle vara en bra praktikplats och jag fick en
handledare med lång erfarenhet utav arbetet. Men hon borde inte få vara handledare och lära ut till någon, då hennes
bemötande emot brukarna var både burdust och otrevligt.I övrigt så var hon snäll och trevlig emot mig, men hon har
ingen förståelse för vad en demenssjukdom innebär.


