HJEMMEOPGAVE TIL 7. LABORATORIUM
KONSULENTER I PRAKTIK
I den kommende periode skal jeres konsulenter i praktik hos jer og følge jeres daglige
arbejde. I skal invitere konsulenterne to gange: Den ene gang for at følge en medarbejder,
og den anden gang for at følge en leder (kan evt. være samme dag).
Planlægge praktikbesøg
Inden I har konsulenterne i praktik skal jeres arbejdsgrupper definere, hvad fokus og
formålet er for praktikbesøget. Husk at praktikken ikke kun skal bestå af en rundvisning i
afdelingen, men skal være en rigtig arbejdssituation.
Hvad skal der ske under praktikken?
I skal indlede med en kort introduktion til konsulenterne om,
hvad der skal ske på dagen. Praktikbesøget forventes at
strække sig over ca. en halv arbejdsdag. Konsulenten skal
være i uniform - hvis det er normalt på jeres arbejdsplads.
Besøget kan lægges på alle tidspunkter af dagen og have det
indhold, som I synes er relevant hos jer. Indhold kan f.eks.
være tavlemøder, møder mellem tværfaglige personaler,
arbejde med beboere eller patienter, forberedelse til stuegang,
vagtskifte, ophældning af medicin, forflytninger,
planlægningsopgaver etc.
Praktikbesøget kan derfor indeholde daglige arbejdssituationer, som I mener, konsulenten
kan give en sparring på efterfølgende.
Hvad kan resultatet af konsulenternes praktik bruges til?


Besøget kan give klarhed over hvilke tiltag, der kan være nyttige på jeres
arbejdsplads - og gøre den efterfølgende planlægning mere skarp.



Besøget kan hjælpe arbejdsgruppen og konsulenten til at målrette tiltag med
inspiration fra hverdagen.



Arbejdsgruppen kan få nyt syn på problematikker og udfordringer i
praksissituationer.



Tvivl, vanskelige situationer og positive oplevelser kan diskuteres - og evt.
perspektiveres ud fra emner, vi har gennemgået på Laboratoriedage.



Konsulenterne kan opleve afdelingen i hverdagen og evt. høre og se forandringer,
som har foregået.

Vi kan mødes på en anden måde…
Praktikforløb

Tidspunkt/fokuspunkter/pointer

A

Aftale tidspunkt for besøg med
konsulenterne

Praktik med medarbejder:

Praktik med leder:

B

Fokuspunkter for dagen:
Hvilke arbejdssituationer skal følges og
hvorfor?

C

Pointer fra praktikken:
Udfyldes under opfølgningsmødet.

-

-

D

Arbejdsgruppemøde
Konsulent, leder og medarbejder samtaler med arbejdsgruppen om, hvad der er oplevet på de dage,
hvor konsulenterne har været på besøg.

Det er konsulenternes opgave at fremlægge deres oplevelse af praktikbesøget på Laboratoriet
den 22. november 2012. De vil sammenfatte og videregive overordnede tendenser og pointer fra deres
praktik (kan gøres i samarbejde med arbejdspladserne).

