Lathund – Bedömningsunderlag -att använda till Kriterier som ska
bedömas vid apl

Apl mål för kursen Akutsjukvård
Under APL perioden skall den studerande utifrån praktikplatsens
förutsättningar, ges möjligheter att utveckla kunskaper och förmågor
tillsammans med handledare i att:
• Uppmärksamma symtom och förändringar samt utföra och planera olika
vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder vid akuta och andra
sjukdomar på ett pedagogiskt och rehabiliterande/habiliterande
arbetssätt.
• Utföra vård – och omsorgsuppgifter på ett hygieniskt arbetssätt med
tanke på basala hygienrutiner, isolering, sterilt godshantering,
avfallshantering och städning.
• Omhänderta och få kunskap om patienter före, under och efter
operation.
• Utveckla kunskaper om smärta och smärtbehandling
• Utföra medicinska uppgifter som inte kräver formell kompetens som puls
och blodtrycktagning, blodprovstagning, sårvård, EKG, bladderscan,
saturations mätning samt vätske- och matregistrering.
• Reflektera kring etiska frågeställningar i samband med akuta och andra
sjukdomar till exempel prioritering av patienter
• Utveckla bemötandet och kommunikationen med människor som är i kris
• Utveckla förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete
och resultat, även med hjälp av informationsteknik.
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Apl mål för kursen Psykiatri 2
Under APL perioden ska den studerande utifrån praktikplatsens
förutsättningar, ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor tillsammans
med handledare som handlar om:
• Att kunna omsätta den lagstiftning som reglerar yrkesområdet i praktiskt
arbete med iakttagande av etiska överväganden.
• Att få kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga
att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet.
• Förmåga att med kreativitet och initiativförmåga medverka i vårdens,
omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och kvalitetsarbete utifrån
evidensbaserad kunskap.
• Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg,
omvårdnad, återhämtning samt prevention vid psykiska
funktionshinder/sjukdomar.
• Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och
närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga
att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med dem.
• Olika behandlingsformer, till exempel kognitiv beteendeterapi och
dialektisk beteendeterapi.
• Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning.
• Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och
utvärdering av vård och omsorg samt omvårdnadsarbete.
• Samtalsmetodik individuellt och i grupp. Motiverande samtal med öppna
frågor, reflektioner och sammanfattningar. Kommunikationens betydelse
vid tvångssituationer.
• Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska
verksamheten.
• Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika
ansvarsområden.
• Intresse- och anhörigföreningar samt deras möjlighet till påverkan på
vården och omsorgen.
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Apl mål för kursen Vård- och omsorgsarbete 2
Under APL perioden ska den studerande utifrån praktikplatsens
förutsättningar, ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor tillsammans
med handledare som handlar om:
• kunskapen om att planera, utföra och utvärdera vård- och
omsorgsuppgifter.
• kunskap om ett empatiskt förhållningssätt.
• Kommunikation med och bemötande av människor i olika situationer
• Kunskap om hur funktionsnedsättning kan påverka människors liv,
lärande och delaktighet i samhället
• Vård och omsorg vid livets slutskede
• Rehabilitering och habilitering samt vad ett pedagogiskt förhållningssätt
innebär
• Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre
luftvägar och insulingivning samt hur dessa uppgifter ska delegeras
• Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar och där tillhörande
observationer, behandlingar, kontroller och provtagningar
• Självbestämmande och integritet
• Rapportering och dokumentation
• Biståndsbedömning och vårdplanering
• Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och säkerhet
utifrån lagar och andra bestämmelser
• Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och
socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter
• Socialtjänstens insatser för barn, ungdom, familjer och äldre
• Utveckla kunskaper om och förmåga att använda välfärdsteknologi
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Apl mål för kursen Vård- och omsorgsarbete 1
Under APL perioden ska den studerande utifrån praktikplatsens
förutsättningar, ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor tillsammans
med handledare som handlar om:
• kunskap att utföra och ta ansvar för arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt
sätt (etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande,
rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt).
• Ett hygieniskt arbetssätt, t.ex. att förbygga smitta och smittspridning
• Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt
• Kunskaper om det normala åldrandet – fysiskt, psykiskt och socialt
• Personlig vård t.ex. personlig hygien, munvård, kost och vätska,
måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt
komplikationer vid långvarigt sängläge
• Sociala och socialpedagogiska uppgifter t.ex. samtal, kontakt och
aktivering
• Serviceuppgifter i hushållet t.ex. tvätt hantering, städning, inköp,
matlagning och livsmedelshantering
• Medicintekniska uppgifter t.ex. blodtryckstagning, temperaturmätning,
urinprov och enklare såromläggning
• Administrativa uppgifter t.ex. beställning sjukvårdsmaterial och
schemaläggning
• Arbetsställningar och förflyttningar
• Sekretess och delegering i vård – och omsorgsarbete
• Datoranvändning och säker informationshantering
• Tekniska hjälpmedel t.ex. hörapparat eller lyft
• Bemötande och ett etiskt förhållningssätt
• Estetiska och kulturella yttringar i form av t.ex. musik, dans, konst och
litteratur
• Utveckla kunskaper om och förmåga att använda välfärdsteknologi
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