Reflektioner kring utbildningen
Dessa frågor är till för att jag önskar få en lite mera ingående återkoppling på mitt
arbete och på mitt arbetssätt. Du kan välja om du vill svara anonymt eller inte. Det är
svaren som är mest intressanta för mig inte vem som har svarat. Dina svar är ovärderliga för mig och de kommer att hjälpa mig att utveckla mitt arbete som utbildare.
Det är möjligt någon chef kommer att få ta del av svaren. Svaren kan också komma
att publiceras på min hemsida www.pemcon.se Skriver du ditt namn kommer det inte
att skrivas ut (bara vad en personalgrupp tyckt).
Var vänlig och markera med ett kryss på linjerna, på det följande. Vänsterkanten på
linjen motsvarar lågt och högerkanten på linjen motsvara högt. Hur tycker du att utbildningen har varit?
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Vad hade du för tankar om utbildningen när du först fick höra talas om
att du skulle få gå den?
”Meningsfullt, intressant, att det blir intressant, förväntansfull. Mycket relevant i
min yrkesroll nu just, nyfikenhet, Wow – i och med att det startas upp en behandlingsenhet var denna utbildning ”pricken över i: et”, det verkade som ett
intressant tema, detta behöver jag!, tankar att det skulle ge mig redskap och
verktyg att använda i mitt kommande arbete jag hade läst lite av utbildarens litteratur och tyckte att det var intressant, jag var jätteglad även jag är finskspråkig och har lite problem att förstå allt , enbart positiva tankar eftersom jag
visste att det skulle vara värdefull information, diskuterat materialet ofta med
Susanne, hopp om användbara verktyg/tankar/arbetssätt i mitt arbete, att det
skulle vara användbart i familjearbete. Intresserad och tacksam, roligt, kul”

Hände det under utbildningen att du hade någon tanke som du aldrig sa
högt? Om du hade det vad berodde det i så fall på?
”Ja, jag vågade ej säga eller så gick vi vidare så snabbt. Tror alla som deltog
känner detta under denna dag. Kanske att det gick för fort fram, nej, alla tankar blev uttryckta och blev besvarade, nej, nej, jag har svårighet att tala
svenska :-D, flera gånger, att jag alltid har en åsikt, men ids inte säga den högt
alltid ”
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Uppfattade du det som att utbildaren varit tillräckligt lyhörd?
”Ja, ja det har han, ja, ja, ja, ja, ja, ja definitivt var och en fick tid att säga sitt
eget fick en känsla av att utbildaren är bra på att lyssna, ja, jo, jo, ja, jepp, jo”

Har det hänt något under utbildningen som varit en besvikelse för dig?
”Nej, nej, det har varit en givande dag, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej (det är
mitt eget fel att jag inte har så flytande svenska) :-D, eftermiddagens ”många
fall” blev för många/likadana för att alla skulle orka lyssna/engagera sig, nej,
andra störande arbetsuppgifter”

Har det hänt något under utbildningen som varit positivt överraskande
för dig?
”Alltid får man något nytt synsätt!, öppen diskussion, utbildningen/innehållet
gav fler infallsvinklar till mitt jobb än vad jag vågade hoppas på, ja, att få vara
galen= ”ruska upp”/”väcka” klienten är en bra arbetsmetod, övningarna, utbildningen fokuserar på det positiva i människan, bra föreläsare med varierande
material, nej, den var så praktisk!, väckt många värdefulla tankar om arbetet
och privatlivet, bra grupp för diskussion, väckte tankar, möjlighet att reflektera
på eget arbetssätt, att det jag gör i mitt arbete är åt det rätta hållet”

Om du tänker tillbaka på dina första tankar om utbildningen och fram till
nu, hur tycker du att det har gått?
”Bra, överraskande bra, det har varit en väldigt bra dag, mycket bra, insett att
då man jobbar med familjearbete, bör man vara genuint intresserad av att
hjälpa och förstå andra människor, fick ord på många av mina tankar känns
motiverande att nu starta upp ngt nytt, bra, blivit mer positiv och intresserad av
metoderna, jag tycker att utbildningen ger verktyg och frågeställningar som
kan användas rent praktiskt, jag är jättenöjd att jag hade möjlighet att vara här
idag, enbart bra!, jag har fått nya tankar utmaningen blir att använda tankarna i
praktiken, jag anser att det är viktigt att få ta sig med nya tips till vardagen, fått
mycket bekräftat”
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Har utbildningen tillfört dig något som du tror kommer att ha nytta av i
ditt arbete som behandlare?
”Ja, nytt tankesätt i vissa frågor. Ja mycket nya verktyg och ord, absolut. teknikerna och variationen på hur man tacklar en utmaning var mycket givande,
att komma ihåg att inte veta bäst utan minst och att ständigt fråga om det är
aktuellt det vi talar om, absolut. Tack vare utbildningen har vi nu kommit upp
ur startblocken och tagit de första stegen framåt. jag kommer att gå tillbaka till
kompendiet och påminna mig om saker som är bra att tänka på, absolut, massor, ja nya tankesätt infallsvinklar. Miljötekniskt arbete har jag känt till väldigt
dåligt tidigare, mera positiv energi – försöka att se vad som funkar, inte det
som inte funkar, jo arbeta och lita på magkänslan och arbeta konkret nära
med familjerna, jo en påminnelse om hur hantera/möta andra människor, bra,
fått mera konkret. Att få ord och meningar, frågor som är mera diskussionsskapande ”punkten är det viktigaste i ett samtal”, ja, ta ner allt på det konkreta
planet”

Har utbildningen tillfört dig något personligen?
”Ja, mest om familjen, några tankeställare, yrkesmässigt ja, privat kanske man
påmindes om vikten av respekten gentemot andra människor och hur man
bemöter dem ”språkligt”, ja jag har fått bekräftelse på att den ideologi som jag
arbetar utifrån används redan i Sverige  fått ord på många av minatankar
och känslor, bekräftelse på att jag tänkt rätt då jag alltid strävar till att se människan bakom diagnosen, jo, svårt att säga nu sådär direkt kanske framkommer det något efteråt?, att påminnas om hur viktigt det verkligen är att jag kan
se alla människor en person och att alla är viktiga, jo bra tankar att tala med
min man om och bra diskussionsunderlag, finns oftast en koppling mellan den
erfarenhet jobbet/utbildningen ger och det personliga planet, jag hoppas att
jag har utvecklats som en pappa när jag möter mina egna barn, jag duger”

Har utbildningen tillfört personalgruppen som helhet något?
”Det tror jag, alla ska få säga sin sak! Goda förutsättningar att ”slipa på detaljerna”, ja positivitet och insikt att vi kan redan mycket men att det beror på hur
man använder det man kan, vi - - känsla. Redo att ta sig an uppgiften, värme,
det får man hoppas, absolut då vi alla hade möjlighet att delta, ja eftersom vi
var flera från vår arbetsgemenskap med idag så lättare att införa något från
utbildningen i jobbet + arbetsverktyg och påminnelse, att vi kan arbeta på liknande sätt, bredare synvinkel på vårt eget arbetssätt, vi borde lita mera på att
vi kan och att gå mera på vår ’magkänsla’”
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Tror du att utbildningen kommer att tillföra dina framtida klienter något?
”Ja, Ja det tror jag, man behöver positivt tänkande, anammar man ”filosofin”
och tillvägagångssätten kommer det absolut att ge positiva resultat, ja mod att
våga vara sig själva och inte leva enligt andras förväntningar, ja en beredskap
att möta klienterna, förhoppningsvis en positivare människosyn, att en människa är mera än sitt problem, det hoppas jag verkligen, ja det tror jag. Mycket
av det som kommit ram hittills känner jag till men att få en bekräftelse att det
är så känns bra, ja det är säkert! Jag kan respektera dem mera (även om de
kan ha gjort dåliga saker), det tror jag, jo hoppas det. Främst pga ”klientmaterailen” Att jag ska kunna formulera mig bättre för att få igång en diskussion
och fundera på rätt saker, inte säker, hoppas det, ja bättre hjälp”

Om du fick välja, skulle du då vilja fortsätta med handledning?
”Nej, för mig personligen fungerar ej handledning så bra som at t ex snacka
med någon annan sjuksköterska på tu man hand, självklart, ja, ja, ja, ja, ja!,
absolut – jag tror att det är ett arbetssätt som ger mycket, ja!, jo bör nu diskuteras allvarligt i arbetsgruppen , när/om vi kommer igång med förändring i
arbetssätt då säkert riktigt med handledning, eventuellt i grupp, ja, absolut, ja,
det måste vi”

Skulle du rekommendera utbildning/utbildaren till andra behandlare?
”Ja! Ja, det kommer jag att göra, ja, ja, ja, ja, ja!, ja definitivt en mycket kunnig
och motiverande utbildare som kan presentera sitt material på ett lättfattligt
sätt, absolut!, JO!!, jo, ja, jo, JAPP! OF Course!”
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