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1. Utkast
Denne veiledningen ble opprinnelig utviklet for å støtte opplæring og vurdering av RCVs nivå 3 Diploma i Veterinary Nursing
og vil være et egnet hjelpemiddel for å støtte både nye og erfarne kliniske veiledere.
Utvikling av den reflekterende veileder
Hva er en klinisk veileder?
i)
"Klinisk veileder" er et begrep som brukes for å beskrive rollen som veterinær eller dyrepleier som trener ,
veileder og støtter dyrepleierstudenter mens de får erfaring og lærer grunnleggende praktiske ferdigheter i
en veterinærklinikk . Selv om elevene lærer av det de ser og gjør i praksis, må denne erfaringen til å være
strukturert og veiledet for å være effektiv. Dette innebærer å bli kjent med din student og gjøre en bevisst
innsats for å planlegge den verdifulle praktiske treningen og opplevelsen av hva din praksis har å tilby.
ii)

I tillegg til å være i stand til å planlegge og organisere, må kliniske veiledere også være i stand til å
gjenkjenne kompetanse og foreta vurderinger rundt elevprestasjoner . Dette betyr at du bør være erfaren,
kompetent og trygg på din egen kunnskap og egne ferdigheter, og i stand til å demonstrere beste
dyrepleiepraksis for elevene .

iii)

Å være en klinisk veileder kan være en svært givende opplevelse . Veiledningsferdigheter du skal utvikle
gjennom denne opplæringspakken vil hjelpe deg til å oppmuntre, motivere og hjelpe studenten. Dette vil i
sin tur maksimere studentens muligheter til å lære, fremgangen og studenten kan nå sitt mål om
kvalifisering.

Om denne pakken
iv)

Denne pakken vil bidra til å forberede alle som er involvert i opplæring og tilsyn dyrepleierstudenter skal få
mens de samler erfaring i en dyreklinikk . Denne veiledningen og aktivitetene i den vil hjelpe deg med å
utvikle de ferdighetene du trenger for å være en effektiv og støttende klinisk veileder.

v)

Denne pakken kan brukes av både nye og erfarne veiledere. Den bruker en steg-for-steg tilnærming for å
hjelpe deg å forstå din rolle, samt studentens behov . Det vil hjelpe deg å utføre din veilederrolle mer
effektivt, noe som gir deg selvtillit, kunnskap og de teknikkene du trenger for å støtte student på en sensitiv
men effektiv måte .
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1.

En oversikt over klinisk utdanning

Klinisk veileder - definisjon: " Styrking av læring og utvikling av klinisk praksis ferdigheter og kunnskaper for dyrepleiere "
1.1

Utdanning for dyrepleiere innebærer en kombinasjon av college og praksisbasert undervisning og læring .
Sistnevnte er oppnådd gjennom work-baserte kliniske plasseringer , hvor elevene gjennomføre veiledet læring og
praksis i en veterinær innstilling . Enten studenter er ansatt ( lærling - stil) av en praksis eller er på korte
plasseringer arrangert via deres skole , er en klinisk coach involvert i å utdanne dem , og føre tilsyn med og
vurdere sin fremgang .

Klinisk veileder
1.1 Den kliniske veilederen er ansvarlig for opplæring og vurdering av studentene "dag én " essensielle kliniske
ferdigheter . Som den kliniske trener du ta ansvar for en bestemt del av den kliniske utdanningen prosessen .
1.2 Som klinisk veileder , er du ansvarlig for å introdusere studenten til både kvalifisering og din trening praksis . Du
må hjelpe elevene planlegge hvordan man skal oppnå de praktiske sidene av kvalifisering gjennom opplæring,
ferdigheter matching coaching , veiledning og støtte gjennom hele den praktiske opplæringen .
1.3

Rollen til den kliniske veilederen skal styrke læring og utvikling av avanserte klinisk praksis ferdigheter for
dyrepleiere. Det innebærer et forhold mellom individer ved å analysere og kommunisere forstått målsettinger og
motivere andre . Klinisk coaching forbedrer læring gjennom en sterk og helhetlig samarbeid mellom student,
deres praksis kontekst og faglig reise.

Studenten
1.4 En student er enhver person som studerer , undersøker og undersøker tenksomt . Mønsteret , varighet og
omfanget av kliniske plasseringer vil variere i henhold til design av studentens skole eller universitet program .
Uansett utformingen av programmet , bør studenten får opplæring som nøyaktig gjenspeiler beste klinisk
veterinærsykepleiepraksis, og dermed hjelpe ham eller henne til å forberede seg for deres eventuelle ansvar som
en kvalifisert dyrepleier.

Ativitet 1.1 :
Tilbring ca 10 minutter å tenke på de ovennevnte definisjoner og reflektere over følgende :
Tenk på klinisk arbeidserfaring du hadde som student, type erfaring og varighet:
Type plassering:
Dersom du jobbet steder med vesentlige variasjoner i varighet, vurdér relative fordeler og ulemper.
Fordeler:

Ulemper:

Vil den typiske utplasseringen av en student i dag samsvare med dine egne studenterfaringer? Hvis ikke – vurdér hvilke
faktorer som ligger til grunn for forandringen.
Kommentarer:
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2.

Hva innebærer rollen som veileder?

2.1 Rollen som en klinisk coach er ofte tenkt på som å ha en ganske smal fokus involverer bare tilsyn av studenten.
2.2 Målet med denne delen er å oppmuntre deg til å utforske den kliniske trenerens kompleks rolle og for å
identifisere områder for god praksis . Begrepet " klinisk coach " har allerede blitt definert i § 1 , og nå må vurderes
i mer dybde
Aktivitet 2.1 : Tilbring ikke lenger enn 10 minutter på denne aktiviteten .
Nedenfor er en liste over ferdigheter og kvaliteter som kan tilskrives en klinisk coach. Rangerer kvalitetene i hver
sectionintermsofimportance . Foreksempel, i " teachingbehaviours " ifyoufeelthat " planseffective læringsopplevelser " er
den viktigste kvaliteten , sette nummer en mot det. Hvis du føler at " gir unike læringsopplevelser " er den neste viktige ,
satt nummer to mot det, og så videre .
Kommunikasjon
•
Gjør seg forstått
•
Gir nyttige tilbakemeldinger
•
Er en aktiv lytter
•
Gir positive tilbakemeldinger på det som utføres
•
Kommuniserer på en ikke-truende måte
•
Er åpen og ærlig om inntrykket studenten gir
•
Gir tilbakemelding til rett tid
•
Er åpen i forhold til å diskutere problemstillinger med studenten
•
Lærer på en interaktiv måte; oppmuntrer til diskusjon
•
Gir tilbakemeldinger i enerom
Mellommenneskelige relasjoner
•
Etablerer et miljø der studenten føler seg komfortabel
•
Gir hensiktsmessig støtte for elevenes bekymringer, frustrasjoner og bekymringer
•
Empathises med studenten
•
Demonstrerer en ekte bekymring for pasienter
•
Lanserte student til andre som en profesjonell
•
Demonstrerer en positiv aktelse for studenten som person
•
Faglige ferdigheter
•
Demonstrerer profesjonell oppførsel som medlem av veterinærteamet
•
Demonstrerer en systematisk tilnærming til problemløsning
•
Demonstrerer passende rolle for sykepleie som en del av den totale pasientbehandlingen
•
Fungerer som en passende rollemodell
•
Klarer egen tid godt
•
Demonstrerer lederskap blant jevnaldrende
Undervisningsatferd
•
Lar studenten progressive , passende uavhengighet
•
Er tilgjengelig for studenten
•
gjør den formelle evalueringen en konstruktiv prosess
•
Gjør en effektiv læring ut av situasjoner som de oppstår  Planer effektive læringsopplevelser
•
Spørsmål / trenere på en slik måte som å hjelpe studenten lære
•
Påpeker uoverensstemmelser i elevenes prestasjoner
•
Gir unike læringsopplevelser
•
Demonstrerer forholdet mellom akademisk kunnskap og klinisk
•
praksis
•
Er nøyaktig dokumentere studentevaluering
•
Hjelper studenten å definere konkrete mål for den kliniske erfaringen  Observerer ytelse i en diskret måte
•
Rutetider regelmessige møter med student
•
Planer læringsopplevelser før studenten kommer
•
Styrer elevene tid godt
•
Er betimelig å dokumentere evalueringen studenter
•
oppfattes som en konsekvent utvidelse av det faglige programmet
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2.3 La oss utforske disse resultatene videre :

Figur 2.1 Den kliniske veilederens rolles dimensjoner
Den kliniske veileder som instruktør
2.4 Dette innebærer planlegging av erfaring og sette realistiske og målbare mål for din student . For å kunne
planlegge med din student må du ha en forståelse av dagens nivå av kunnskap , forståelse og praktiske
ferdigheter.
2.5 Dreyfus ( 1980 ) foreslo at for å få en ferdighet , passerer en student gjennom fem nivåer av ferdigheter :
nybegynner , avansert nybegynner , kompetent , dyktig og Ekspert1 . Disse ulike nivåer reflekterer endringer i tre
generelle aspekter av dyktige ytelse :
o
o
o

1

Flytter fra å tenke på hva hun / han har lest til å bruke hans / hennes egne erfaringer
Begynner å få orden på de mange ulike aspekter av en situasjon ( veterinær pleie og oppgavene
nødvendig å ta det opp ) og å se disse som en sammenhengende helhet
utvikler seg fra å være en frittstående observatør å engasjere med rollen og delta praktisk.

Drefus ( 1980 ) En femtrinns modell av de mentale interaksjoner involvert i kunnskapsbygging
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Figur 2.2 stadier av klinisk competence

2

2.6 Trinn 1: Nybegynner - Nybegynnere har hatt noen erfaring med de situasjonene de forventes å utføre .
Nybegynnere er lært regler for å hjelpe dem å utføre . Reglene referere til en konkret sak / situasjon . Mange
nybegynnere har ingen " livsferdigheter " og følg gitte regler.
" Bare fortell meg hva jeg trenger å gjøre, og jeg vil gjøre det. "
2.7 Trinn 2 : Avansert begynner - avanserte nybegynnere er de som har vært involvert i eller har hatt ferdigheter
forklarte dem av en mentor med tidligere saker , og kan forstå de grunnleggende krav til en ferdighet .
Prinsippene er basert på erfaringer.
2.8 Trinn 3 : Kompetent - vedkommende sykepleier har jobbet i jobben for to eller tre år, og har vært involvert i
lignende saker . Vedkommende sykepleier er klar over resultatene av hans eller hennes handlinger og er bevisst
klar over situasjoner . Vedkommende sykepleier mangler hurtighet og fleksibilitet av dyktig sykepleier og har
ennå ikke nok erfaring til å gjenkjenne en situasjon i forhold til et helhetlig bilde .
2.9 Trinn 4 : Dyktig - den dyktig sykepleier kan se / forstå situasjoner som helhet og har fått erfaring og forstår hva du
kan forvente . Den dyktig sykepleier forstår hvordan planene kan måtte endres for å oppnå det beste resultatet .
Disse sykepleiere er i stand til å reflektere over sine resultater og gjennomføre fremtidig planlegging
2.10 Trinn 5: Eksperten - ekspertdyrepleieren forstår situasjoner og implementerer nødvendige tiltak. Disse
sykepleierne har enorm erfaring og kan analysere og prioritere . Deres opptreden er svært dyktig og dyktig .

2

Benner , P. (1984). Fra nybegynner til ekspert : Excellence og makt i klinisk sykepleiepraksis . Menlo Park : Addison Wesley , pp. 13-34 ] .
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Den kliniske veileder som kommunikator
2.11 Det er viktig at kliniske veiledere har god kommunikasjon og tilhørende mellommenneskelige ferdigheter . Ved
planlegging av levering og evaluering av pasientbehandlingen må du engasjere seg med elevene på en konstruktiv
og støttende måte . I sin tur vil dette hjelpe studenten til å bli stimulert og oppmuntret til å bidra , og å føle at
deres bidrag er verdsatt
Den kliniske veileders vurderingsrolle
2.12 I din rolle vil du bli forventet å delta i vurderingen av elevene ved kontinuerlig å bedømme utviklingen av sine
praktiske evner . Dette vil innebære demonstrere viktige kliniske ferdigheter og bedømme studentenes kvaliteter
mot forventet klinisk ytelse .
Den kliniske trener som fortrolig
2.13
For din student , kan du være den eneste personen på arbeidsplassen miljø som de kan i utgangspunktet forholde
seg . Dette betyr at du kan bli sett på som en venn eller fortrolige og som sådan kan være nødvendig å tilby faglig
og / eller personlig støtte på ulike tidspunkter i løpet av sin opplæring . I enkelte tilfeller kan du finne det er en
konflikt mellom denne og andre aspekter av din rolle .
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2.13 Det er viktig å erkjenne at rådgivning er en spesialist ferdighet , og for mer komplekse problemer kan det være
nødvendig å søke veiledning fra din studentens skole , eller en profesjonell rådgiver , som hensiktsmessig . I en
slik situasjon , er det verdt å merke seg at skoler og universiteter normalt gi profesjonell rådgivning fasiliteter for
både heltids-og deltidsstudenter.
Den kliniske trener som en profesjonell
2.15
Som en kvalifisert veterinær eller veterinær sykepleier du allerede er pålagt å bruke profesjonelle regler for
oppførsel og standarder for god praksis i arbeidet. Du vil også være en viktig rollemodell for studenten . Læring
ved eksempel " er en av de mest betydelige aspektene av overgangsprosessen fra student til kompetent og trygg
autorisert dyrepleier.
2.16

Du bør alltid bli re - evaluere din egen yrkesutøvelse og streve for å forbedre dette for å demonstrere for din
student verdien av reflekterende praksis , og dermed forsterke din status som en rollemodell.

Aktivitet 2.3 :
Tenk deg at du skal forberede deg til din første gang som klinisk veileder. Evaluér de personlige kvaliteter du vil bringe med
deg inn i denne nye situasjonen, og identifisér hvilken type atferd du ønsker å fremheve.
Kvaliteter:

Atferd:

2.17

Som klinisk coach må du være motivert , fokusert , trygg og i kontroll sammen med å være god på visualisering ,
planlegging og mål innstillingen

Hvorfor mislykkes veiledningen?
2.18
Innen veterinærpraksis er det mange faktorer som er utenfor vår kontroll som kan p åvirke den kliniske
veilederens rolle:
•
Mangel på tillit til egen evne
•
Bekymringer om tid
•
Vurdering av ferdigheter, men usikker på hvordan du skal lære dem  Feil person for rollen
•
Student / coach uforlikelighet

6

3.

Læringsteori

Den erfaringsbaserte læringssyklus:
Det kan hjelpe å visualisere læringsprosessen i et diagram eller en modell:

Figur 3.1 læringssyklusbasert på Kolb

3

3.1 .

Denne modellen tyder på at det er fire stadier av læring som følger på hverandre : Doing følges av refleksjon på
den erfaringen på et personlig grunnlag . Dette kan da bli fulgt ved å beskrive opplevelsen , eller anvendelse av
kunnskap til det ( Læring av erfaring ) , og dermed til å tenke på måter å sette ut i praksis det de har lært fører i sin
tur til neste syklus av læring

3.2 .

Den mest direkte anvendelse av denne modell er å sikre at undervisning og veiledning aktiviteter gir full verdi til
hvert trinn i prosessen . Dette kan bety at for deg , vil en viktig oppgave være å " jage" din student runde syklusen
, stille spørsmål for å oppmuntre til refleksjon og begrepsfesting .

3.3 .

Både du og dine elever skal forstå de prosesser og egenskaper som er knyttet til vellykket læring . Som partnere
og deltakere i læringsprosessen , vil du da være rustet til å oppfylle dine respektive roller

3.4 .

Studentene lærer på forskjellige måter : en tilnærming som passer for en student kan godt være upassende for en
annen . Det er flere teorier om hvordan mennesker lærer . Men de alle dekker tre aspekter av hvordan folk
studere : oppfatte informasjon , bearbeiding av informasjon sammen med å organisere og presentere informasjon
.

3,5 .

Når du , som en klinisk coach, forstår at studenter har ulike læringsstiler og strategier , og at motivasjonen til å
lære kan variere sterkt mellom individer , for så å lære er mer effektiv og læring er forbedret .

3.6 .
Vi har alle læringsstiler som passer oss som individer . De forholder seg til måten nærmer vi studie samt til måten
vi tenker . Læringsstiler er relatert til personlighet og har ingenting med intelligens å gjøre . I den kliniske setting der
undervisningen foregår på individuell basis , du og studenten samhandle svært tett .

3

Kolb D ( 1984 ) erfaringskunnskap : Erfaring som kilden til læring og utvikling
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Den erfaringsbaserte læringssyklus:

3.7

Honey & Mumford ( 1986 ) fire utviklet sin læringsstilersystem , med henvisning til vilkårene " aktivist " , "
reflektor " , teoretiker " og" pragmatiker " ( henholdsvis representerer de fire viktige stadier eller lære trinn) .

Figur 3.2 Honey og Mumford: De lærendes typologi
Aktivitet 3.1:
Les beskrivelsen av Honey & Mumfords læringsstiler (se under) og avgjør hvilken kategori du
ville plassert deg selv i. Dersom du på nåværende tidspunkt har en student – be dem gjøre det
samme.
Veileder:
Student:

4

Honey P & Mumford A ( 1986 ) læringsstiler hjelpere Guide
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Aktivister :
-

Involvere seg fullt ut , uten bias, i nye opplevelser
Nyt den her og nå , glad for å være dominert av umiddelbare opplevelser - open - minded , ikke skeptisk
Entusiastisk om noe nytt
Dash i hvor engler frykt for å trå
Som brainstorming problemer
Lei med implementering og mer langsiktig konsolidering
Selskapelig , involvere seg med andre
Søke å sentrere alle aktivitetene rundt dem

-

Liker å stå tilbake og tenke opplevelser , gjennomtenkt - observere fra mange ulike perspektiver
Samle inn data , tygge over før du kommer til konklusjoner - forsiktig , la noe være ugjort
Foretrekker å ta baksetet i møter og diskusjoner - nyt observere folk i aksjon
Lytte til andre
Vedta en lav profil
Har en litt fjernt , tolerant , fattet luft
Teoretikere :
Integrere observasjoner til komplekse , logiske teorier - tror problemene gjennom trinn-for - trinn
Assimilere ulike fakta i sammenhengende helhet
Pleier å være perfeksjonister
Liker å analysere
Har en tendens til å føle seg ukomfortabel med subjektive vurderinger - har en tendens til å være
frittliggende , analytisk og rasjonell

Reflektorer:

Pragmatikere :
-

Ivrig på å prøve ut ideer , teorier og teknikker - positivt søke ut nye ideer
Liker å eksperimentere
Liker å komme videre med ting og handle raskt
Tendens til å være utålmodig med lang åpent diskusjon - i hovedsak praktiske, som å lage praktiske
beslutninger
Res dam på problemer og muligheter som en utfordring

Praktisk undervisning

3.8

Undervisningen i en praktisk ferdighet er en øvelse både i forbifarten på en ny ferdighet til din student så vel som
en mulighet for diskusjon om og rundt det aktuelle emnet . Tid er ofte begrenset, og derfor er det riktig å sikre at
et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag har vært dekket i forkant av økten f.eks anatomi av regionen i kirurgi

3.9

De tre grunnleggende elementer i en praktisk treningsøkt er:
•
Forberedelse
•
Prosedyre
•
Oppsummering
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Aktivitet 3.2 :
Se videoen:
http://youtu.be/qxq_HBqmNcU
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3.10

Alle praktiske ferdigheter består av en rekke enkeltstående trinn , beskrevet som sjekklister, detaljering nøyaktig
hva som kreves for å fullføre dyktighet.

Aktivitet 3.3 :
Tenk på ferdighetene demonstrert i aktivitet 3.1. List opp de individuelle trinnene som må utføres for å fullføre denne
ferdigheten i sin helhet:
Nummer

Spesifikt trinn

3.11

I mange år lærte elevene kliniske ferdigheter ved prinsippet om " ser en, gjør en, undervise en '. Men det er få
forsonende trekk ved denne modellen .

3.12 .

Peyton ( 1998 ) 5 , en generell kirurg , beskriver en utmerket og mye fremmes modell for undervisning ferdigheter
, kjent som " fire - trinns tilnærming ' .

Trinn 1
Demonstrasjon av ferdigheter i normal hastighet med lite eller ingen forklaring

Trinn 2
Repetisjon av ferdigheter med full forklaring , oppmuntre studenten til å stille spørsmål

Trinn 3
Demonstrasjon av ferdigheter igjen , med eleven forklarer hvert trinn og læreren avhør og korrigere der det er nødvendig .
Dette trinnet kan måtte gjentas flere ganger

Trinn 4
Studenten utfører ferdigheter under tett oppsyn beskriver hvert trinn før du utfører det

10
5

Peyton JWR ( 1998 ) Undervisning og læring i medisinsk praksis . Manticore Europa , Rickmans
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3.13
•
•
•
•

Problemer å vurdere når du planlegger opplæringsbehov for din student , for å sikre at din tilnærming til sine
opplæringsbehov er hensiktsmessig og effektiv , inkludere.
Erfarne dyrepleiere
Beste praksis versus praksis
Bruk av modeller, utstillingsdukker, rollespill og faglig diskusjon  Tid allokere og praksis støtte
Fortsetter faglig utvikling

3,14 Kompetansebevissthetsmodell
•
•
•
•
•
•

Ubevisst inkompetent - Nybegynner
Bevisst inkompetent – Avansert begynner
Bevisst inkompetent - Nyutdannet dyrepleier
Bevisst kompetent – Erfaren dyrepleier
Ekspert - Erfarne sykepleier opprettholde kontinuerlig faglig utvikling
Selvsikker inkompetent - Erfarne sykepleier som ikke klarer å demonstrere beste praksis

3,15
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Det er ventet at den kliniske coach, gjennom kontinuerlig faglig utvikling , opprettholder valuta av beste praksis og
anses derfor for å være ekspert.

4. Veiledningsmodeller og rammer
4.1

Det finnes ulike effektive coaching modeller du kan bruke til å strukturere din coaching økter som vil hjelpe deg å
veilede studenten gjennom en logisk sekvens , få mest mulig ut av økten , og hjelpe deg å holde deg på sporet .

4.2

Coaching modeller bidra til å gi et rammeverk for en økt, hjelper det å være en meningsfull samtale med en
definert utfallet snarere enn bare en prat med noen klar hensikt . Ulike modeller gir alternative perspektiver
spørre ulike spørsmål for å hjelpe studenten i en rekke måter .

4.3

Sannsynligvis den mest kjente og brukte modellen er VOKSE coaching modell . Denne enkle modellen hjelper deg
som trener tar studenten fra mål innstilling i begynnelsen av økten gjennom å utforske hvor de er nå i forhold til
disse målene , og mulige alternativer de har for å gjøre dem i stand til å gå videre sammen med å sette konkrete
handlinger .

"Vokse "-modellen :
4.4
Opplæringen økten bør arbeide gjennom hver del av VOKSE prosessen . Dette vil hjelpe studenten identifisere
karrieremål , og muligheter til å bevege seg mot sitt mål , og , enda viktigere , for å diskutere hva som kan ha
behov for å endre for å nå det målet .

Mål:
4.5

Sett mål , skrive dem ned , og etablere hva som kreves fra økten
a) Hva gjør din student ønsker å oppnå ut av opplæringen økten?
b) Hva er de konkrete målene studenten ønsker å oppnå ?
c) Hva gjør din student ønsker å oppnå gjennom dette målet ?
d) Hva ville gjøre dette målet enda mer meningsfylt ?
e) Hvem andre trenger å vite om din studentens mål ?
f) Hvordan vil disse menneskene bli informert ?

Realitet:
4.6
Inviter egenvurdering ( hva som skjer , når skjer dette , hvilken effekt har det? )
a) Hva har stoppet din student fra å nå dette målet i det siste ?
b) Har din student kjenner noen andre som har oppnådd dette målet ?
c) Hva kan studenten lære av disse menneskene ?
Muligheter:
4.7
Brainstorm alternativene , spør student din ikke fortelle , styrke og sikre valg.
a) Hva kan studenten gjøre som et første skritt ?
b) Hva ville skje hvis studenten ikke gjorde noe?
c) Hva har jobbet for student i det siste ?
d) Hvordan kan studenten gjøre mer av hva som fungerer for dem ?
e) Hvem kan støtte din student i å gjøre denne endringen ?
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Oppsumering:
4.8
Identifisere konkrete tiltak og eventuelle hindringer . Skriv en handlingsplan.
a) Hvor kommer dette målet passer inn med elevenes personlige prioriteringer ?
b) Hvilke hindringer gjør din student forvente å møte ?
c) Hvordan vil disse hindringene overvinnes ?
d) Hvordan kan du , klinisk coach , hjelpe studenten i fremover ?

VECTAR-utgave
1. Utkast
4.9

Prøv å oppmuntre studenten til å gi deg tilbakemelding på eventuelle tiltak de har tatt som et resultat av dine råd
og veiledning .

4.10

En annen modell er den " OSKAR " 6 coaching modell . Stammer fra en løsningsfokuserttilnærming til OSKAR
modellen er et kraftig rammeverk for å hjelpe dine coaching økter fokusere på løsninger på problemer .

6
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VECTAR-utgave
1. Utkast
«OSKAR-modellen»
4.11
OSKAR er et akronym , som står for utfallet, Skalering , vet hvordan , bekrefte og Handling Review. Når OSKAR
brukes som en prosess , begynner vi med " utfall " . Dette er den delen av samtalen der klinisk coach oppdager
hva studenten ønsker :
4.12

Utfall :
a) Hva er formålet med coaching ?
b) Hva ønsker du å oppnå i dag ?
c) Hva ønsker du å oppnå på lang sikt ?
d) Hvordan vil du vite dette coaching har vært til nytte for deg ?

4.13

Skalering :
a) Bruke Benner er stadier av klinisk kompetanse , hvor vil du plassere deg selv i dag ?
b) Hvordan fikk du til dette stadiet ?
c) Hvordan vil du vite når du har nådd neste stadium ?

4.14

Know -how og ressurser :
a) Hvilke faktorer kan hjelpe deg å prestere bedre på denne skalaen ?
b)Når blir utfallet allerede skje for deg - selv en liten bit?
c)Hva gjorde du for å gjøre det skje ? Hvordan gjorde du det ?
d) Hva har du gjort annerledes ?

4.15

Erkjennelse og handling :
a) Hva som allerede går bra ?
b) Hva er neste lille steget ? Hva ønsker du å gjøre personlig , med en gang ?

4.16

Gjennomgang
a) Hva er bedre ?
b) Hva gjorde du det gjorde endringen skje?
c) Hvilke effekter har endringene hatt ?

4.17

Kort sagt klinisk coach stiller spørsmål for å skape en følelse av mulighet og evne.

4.18

I OSKAR prosessen , er en god tid til å reflektere erfaringer og kvaliteter tilbake til studenten umiddelbart før du
spør hvilke tiltak de kan ta for å komme nærmere sine utfall . Høring om ens relevante , vellykkede erfaringer og
ressurssterke kvaliteter virker som en god forberedelse som helst for å velge en nyttig neste trinn . Så treneren
oppsummerer det som imponerte dem så langt , så inviterer studenten til å velge en liten handling. Dette er noe
for studenten å gjøre personlig , og er vanligvis uttrykt som noe de kan gjøre for å ta dem ett poeng opp skalaen .

4.19

Valg av neste trinnet er med studenten , ikke med treneren , men treneren vil ha en innvirkning på valget . Når
studenten har en klar oppfatning av hva de ønsker å gjøre ( eller se opp for ) , har det viktigste formålet med
coaching session er oppnådd .

Aktivitet 4.2:
Bruk ca 20 minutter på denne aktiviteten.
Bruk OSKAR-modellen og diskuter med studenten din. Ta opp et spesifikt problem som forhindrer studenten i å nå målet
sitt, og hjelp til med å finne en passende løsning på det identifiserte problemet. Aktiviteten krever at du støtter studenten
og bidrar til å finne løsninger for fortsatt progresjon og måloppnåelse.
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VECTAR-utgave
1. Utkast
5. Tilbakemelding
5.1

Tilbakemelding er en viktig del av utdanning og opplæring . Det hjelper elevene til å maksimere sitt potensial på
ulike stadier av sin opplæring , øke deres bevissthet om styrker og forbedringsområder.

5.2

Alle liker å vite nøyaktig hvor de står i forhold til deres egen suksess og fiasko . Fôring tilbake til din student er
viktig for å sikre at de vet hvor og hvorfor de har oppnådd kompetanse og hvorfor de ikke har. <

5.3

Hvis du ikke gir tilbakemelding på hva er din student få , eller faktisk forutsatt ?

5.4 .

Tilbakemelding er viktig for den pågående utviklingen av studenter i klinisk praktisk. Mange situasjoner involverer
integrering av kunnskap, ferdigheter og kompleks atferd, og er ofte stressende og med tidspress på både veileder
og student. Tilbakemeldinger er essensielle for å utvikle studentens kompetanse og selvtillit – på alle
utdanningstrinn.

5.5

Uansett om du gir formelle eller uformelle tilbakemeldinger er det noen grunnleggende prinsipper som bør ligge
til grunn:
a) Gi tilbakemelding så fort som mulig etter en hendelse.
b) Fokusér på det positive
c) Tilbakemeldinger bør gis i enerom når mulig, særlig negative beskjeder.
d) Forbli «her og nå» og ikke trekk frem gamle problemstillinger eller tidligere feilgrep med mindre det er for å
belyse et mønster.
e) Fokuser på ting som kan endres – ikke personlighetstrekk.
f) Snakk om og beskriv spesifikke atferder, og gi eksempler når mulig. Ikke evaluér eller anta noe om studentens
motiver.
g) Bruk «jeg» og fortell om din opplevelse av hendelsen («Da du sa…., trodde jeg du…»)
h) Når du gir negative tilbakemeldinger bør du foreslå alternative løsninger.
i) Tilbakemeldinger er til for mottaker – ikke avsender – vær sensitiv i forhold til hvordan det du sier påvirker
studenten.
j) Oppmuntre til refleksjon, og still åpne spørsmål.
k) Vær tydelig i forhold til hva du gir tilbakemelding på, og sett det i sammenheng med studentens overordnede
profesjonelle utvikling samt planen for innlæring.
l) Ikke overveld studenten – hold deg til to eller tre nøkkelbeskjeder.

5.6

VECTAR-utgave
Utkast 1
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Det er viktig å være sikker på at tilbakemeldingen din er tilpasset den kliniske aktiviteten studenten holder på
med. Å gi tilbakemelding kan sees på som en del av å lære gjennom erfaring. Som nevnt i del 3, mente Kolb (1984)
at læring skjer i en sirkel – og at læring skjer ved egen erfaring («learning by doing»), samt at ideer og tanker
formes og modifiseres når man gjør ting selv. Dette underbygger tanken om «den reflektive praktiker» og
overgangen fra nybegynner til ekspert som skjer som en del av den profesjonelle utviklingen.

5.7

Negative tilbak5meldinger skal være spesifikke og ikke fordømmende – og bør helst foreslå en løsning på
problemet: «Har du tenkt på å tilnærme deg pasienten slik at..» Fokus bør være på positive aspekter og rom for
forbedring. «Du fikk med deg det meste, inkludert x og y, men du spurte ikke om z…». Unngå å gi negative
tilbakemeldinger foran andre.

5.8

Hold dialogen i gang med åpne spørsmål: «Hvordan synes du det gikk?», som kan følges opp med mer spesifikke
spørsmål.

Aktivitet 5.2
Reflektér over aktivitet 3.4, og fullfør den balanserte tilbakemeldingsstrategien.

6. Oppsummering
6.1

Nå som du har fullført veilederpakken, har du de verktøyene du trenger for å planlegge, designe, implementere,
vurdere og evaluere en god læringserfaring for studenten din.

6.2

Det er viktig å huske at en god klinisk veileder er godt organisert, kommuniserer godt, gir konstruktive
tilbakemeldinger og oppmuntrer studenten til å reflektere over egen læring.

6.3

Som veileder bør du forsikre deg om at du har en god forståelse av hvilke ferdigheter studenten besitter. Utfylling
av ferdighetsskjemaet vil hjelpe deg til å identifisere styrker og svakheter, og gi en pekepinn om hva studenten din
må konsentrere seg om å lære og hva slags erfaring det trengs mer av.

6.4

Følger man firetrinnsprosessen for å lære bort en praktisk ferdighet (Peyton 1998), er man sikker på at alle
trinnnene i CTAR (Clinical Training and Assessment Record) følges og fullføres.

6.5

VECTAR-utgaven
1. utkast
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Ved å holde på sunne tradisjoner i form av arbeidsbasert læring, og å utnytte alle muligheter til å lære som
oppstår i daglig praksis, kan du forsikre deg om at studenter lærer seg å gjøre jobben sin ved å gjøre jobben.

