
APL Praktikant ht19

Akutsjukvård eller annat

Namn Antal %

Jag har praktiserat inom akutsjukvård 13 18,1

Jag har praktiserat inom andra områden 59 81,9

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Jag studerar hos

Namn Antal %

Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar 19 26,4

Vård och Omsorgsutbildning för vuxna 53 73,6

Eductus 0 0

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Jag upplever att jag kände mig väl förberedd inför APL



Namn Antal %

Instämmer inte 2 2,8

Instämmer delvis 13 18,1

Instämmer i hög grad 26 36,1

Instämmer helt 31 43,1

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Kommentar till ovanstående

Eftersom jag jobbat och haft praktik förr

Nej

Jag känner mig obekvämt ibland under på -APL.

Jag hade viljat pratat om liftar och olika typer av blöjor innan jag gick ut på apl, då det var en stor del av vad jag gjorde
på min apl

Jag skulle vilja läsa mer om demens sjukdomen, eftersom jag var på avdelning där det endast fans dementa.

det gick inte så bar för att det har hänt med mig många söker.

Det gick bra.

Jag hade viljat lära mig mer om blodtryck då jag fick sticka mycket i fingret för att kolla blod värdet. också om olika
bakterier osv

Jag läser mycket och lärare också berättat mycke föra APL

Eftersom jag arbetat inom vård och omsorgssektorn ett antal år innan denna utbildning vet jag vad jag vill lära mig mer
och vad jag behöver ta reda på för att få ut så mycket som möjligt av denna tid.Kan känna att det enda som var lite
tokigt som vuxenstuderande var att ha APL i november så jag inte hade möjlighet att arbeta något utanför studietiden.
Skulle behövts eftersom vi får så lite studiestöd i december. Tror inte oktober varit en tokig månad för dem som aldrig
varit inom vården. Då hade det kunnat ge mersmak för lärande under övriga terminen samt få förståelse för vad det lärs
ut om på lektionerna.

Har arbetat innan så jag var lite förberedd

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



Namn Antal %

Instämmer inte 0 0

Instämmer delvis 8 11,1

Instämmer i hög grad 22 30,6

Instämmer helt 42 58,3

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Kommentar till ovanstående

Min handledare såg alltid till att jag förstod uppgiften och vi gick alltid igenom det senare

Jag fick mycke information från lärare och andra

Första passet jag jobbade sa handledaren. Nu lämnar jag dig för du kan ju det här. Hon har hela tiden varit tillgänglig för
frågor eller om jag behövt hjälp med något.

Handledarna var bra!

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

Namn Antal %

Instämmer inte 0 0

Instämmer delvis 7 9,7

Instämmer i hög grad 16 22,2

Instämmer helt 49 68,1

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Kommentar till ovanstående

Ja fick mycket bra stöd och kunna jag grunden.

Hon kände däremot osäkerhet med de nya formulären. Hade själv valt att inte gå informationen för handledarna
eftersom jag skulle bli hennes sista elev innan pensioneringen. Hon har varit handledare under ett antal år så hon hade
allt i huvudet vad som krävs av APL eleven.



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

Namn Antal %

Instämmer inte 0 0

Instämmer delvis 4 5,6

Instämmer i hög grad 18 25

Instämmer helt 50 69,4

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Kommentar till ovanstående

min handledare förklara till mig när man ska bemöta med patienten.

Min handledare var väldigt flexibel som person, och lärde mig stegvist ny saker.

Då ordinarie var på plats blev det bra.

Jag fick mycket av Amira för att möta patienten på bra sätt och vissa väg

Hon är exemplarisk i fråga om att bemöta dementa brukare. Lugn, stabil, trygg, lirkande med mycket hjärta och massor
av engagemang. Hon trycker mycket på att ta det lugnt och att tala om alla moment som ska göras. Ett i taget. ex: Nu
ska jag hjälpa dig med strumporna.

Fick många bra tips som jag inte kunnat innan!

De har visat mig hur personal hjälpa brukar t ex duscha tvätta och basala hygien.

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

Namn Antal %

Instämmer inte 3 4,2

Instämmer delvis 13 18,1

Instämmer i hög grad 23 31,9

Instämmer helt 33 45,8

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Kommentar till ovanstående



Tycker det är bättre med muntligt i halvtid och sedan göra en skriftlig

Handledare råkade göra självuppskattningen åt mig

jag tycker att tiden gå fort och hinner inte att lära mycket

Ja, skulle vilja prova på med datateknik och lyftteknik annars är jag nöjd.

Jag kunde utveckla mycket med mobilen och att läsa genomförandePlanen.

Det var då det var tydligt detta med nya formuläret. Halvtidsbedömningen med läraren var i mitten av vecka 3. Jag
kände att jag hade stöd och förtroende från både handledare och lärare att jag var på rätt spår och fick även lite
extrauppgifter. Det kändes skönt.

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

Namn Antal %

Instämmer inte 0 0

Instämmer delvis 9 12,5

Instämmer i hög grad 15 20,8

Instämmer helt 48 66,7

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Kommentar till ovanstående

alla är snäll mot mig och jag tycker om min APL

En lärorik period

jag tycker att jag fått en bättre bild av vad en form av arbete inom vården verkligen innebär efter apl-tiden

Jag det är mycke viktig med practiken innan man börja jobba

Jag märkte när jag jobbade efter APLen att jag tar det ännu lugnare och talar om i kortare meningar vad vi ska göra för
moment. Kände mig ännu tryggare som yrkesutövare.

Jag upplever att mina kunskaper har tillvaratagits under APL



Namn Antal %

Instämmer inte 1 1,4

Instämmer delvis 6 8,3

Instämmer i hög grad 19 26,4

Instämmer helt 46 63,9

Total 72 100

Svarsfrekvens

100% (72/72)

Kommentar till ovanstående

inte så mycket ibland jag känner att de förklara inte mycket .

Jag lärde ganskamycket

Jag har fått komma med förslag och fått tid för reflektioner. Har känt mig som en del av arbetslaget.

Övriga kommentarer om APL

Älskade min praktikplats!

Bra praktik plats och lärorik

En fantastisk APL! Så roligt att få använda sig av de man får lära sig på skolan.

Jag fick turen att få en handledare som lyssnade, var väldigt kunnig i sitt yrke och bra på att lära ut. Hon tog tillvara på
mina tidigare erfarenheter och tog till sig. Där jag gav förslag på förändring, så pratade hon med arbetsgruppen och det
kom genast fram till att något mera kan göras för att bli ännu bättre

Det var jättebra.

Det har varit jättebra och intressant, dock var det väldigt lite patienter så vi hade inte alltför mycket att göra.

Tack för att jag fick vara där och fick tillräckligt stöd och kunskap!

jag var trevligt på APL på sjukhuset på AVD 4 och alla personalen är jättetrevligt och de vill gärna att dela kunskaper till
mig.

HHHHHHEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJ

det var kul

det var bra och man lärde sig mycket under en kort tid. allt var bra och det var bra

jag tycker att apl var bra och man lärde sig jätte mycket och de var jätte roligt.

Det var roligt! och man lärde sig mycket. Önskade att det var mer praktik.

Längtar till nästa gång!

Väldigt bra praktikplats där jag trivdes mycket. Också en väldigt bra handledare som pushade och stöttade under hela
praktiken.

Jag lärde mig mycket t ex hygien och basala, hur ge man delegering tabletter och insulin och stomme påse. Hur man
dusch brukarna och presenterna sig själv med brukarna också.

Väldigt missnöjd över hur dom hanterar arbetskläderna då det aldrig fanns storlekar så man fick gå i för små kläder som
resulterar i att arbetet man utförde inte blev bra då det inte gick att röra sig. Fanns även inte kläder en dag så jag fick gå
i skitiga kläder. Jag tycker att det är väldigt dåligt, under all kritik att en sån pass stor arbetsplats som Karlslund inte har
kläder till alla, det är diskriminerande.



vissa personer som var handledare hade ingen förståelse för vad det handlade om, det var ej den ordinarie.

Jag kommer ta med mig mycket från praktiken hur det faktiskt är att arbeta med äldre och dementa personer., hur det
påverkar dom och deras anhöriga och hur vi som personal kan göra deras vardag/liv så bra som möjligt. Det är stor
skillnad på att sitta i skolan och prata om alla dessa saker och sen faktiskt komma ut och göra dom. (men kände mig
ändå bra förberedd). Man måste vara lyhörd och uppmärksam för att kunna hjälpa brukaren på bästa möjliga vis.

jag är nöjd med min APL. hade en bra handledare som visade och lät mig göra det jag var kapabel till att göra.
förklarade tydligt då jag hade frågor. kände mig välkommen på arbetsplatsen samt fick en bra insikt hur det ser ut i
arbetet i verkligheten.

Tyckte min handledare var fantastisk och även hens kollegor, glädje, sammanhållning och med att hjälpa varandra.

Jag tycker det är intressant för att jag träffade många patienten med olika hjälper några av de tycker att prata med
personalen och några av de bara behöver lite hjälp. De arbetskamrater är hjälpsamma för att de hjälper varandra och de
skoyar med varandra och de är social.Jag tycker att min handläggare Amira duktig hon vill lära mig mycket men hon
hinner inte eftersom vi springer alltid efter jobbet. Det är väldigt stressar med mobilen för att man logga in,
dokumentera, hittalås och med mera.

Jag är tacksam för att jag kom på just den våningen jag var på. Det är den mest ombonade och hemtrevligaste våningen
som jag förstår det med flera stycken engagerade medarbetare. Det förekommer inget skitprat men ett par i personalen
är inte så toleranta mot de utrikesfödda medarbetarna.Några kanske jobbar lite för snabbt för att de dementa ska kunna
hänga med men jag har inte sett någon av de boende bli stressad av någon speciell personal och alla i personalen är
engagerade och omhändertagande. Vi är ju alla olika som människor.

Det var en bra upplevelse och jag fick lära mig mycket på APL platsen. Jag är nöjd.

Jag var på Solrosen, Karlslund och handledarna och övrig personal var jättebra mot mig. Fick lära mig mycket!

Jag tycker att det är bra när man är på praktik kan elev ha en handledare, när man jobba med två personal det är
jobbigt och de har olika tankar och de tycker olika. Det kan var bra att han en personal för hela praktik. Tack för hjälpen
som jag har fått på praktik.


