HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS
FÖR ESTHERS BÄSTA !
Utveckling av vårt etiska förhållningssätt
Stärkt kommunikation och identitet
Tydliga re gemensamma mål
Hälsa och arbetsmiljö

En välfungerande arbetsgrupp med
arbetsglädje och tydlig värdegrund
har goda förutsättningar att skapa
god vård för Esthers bästa!

Planera:
Granskning av arbetsmiljöprotokoll och inrapporterade synergiärende och samtal med personal.
Arbetsgången planeras, vem när var och hur.
Mätningar baseras på utvärderingar och antal tillfällen/enhet.
Start våren 2016
Göra:
Presentation av projekt och beslut i Ledningsgruppen
Utbildningsdagar för Sabina och Annica
Föreläsning/grupparbete för Ledningsgruppen
Förarbete/ urval för vårdenhetschefer och biträdande vårdenhetschef
Framställa material och inbjudan till klinikens enheter
Förankra i arbetsmiljögruppen och genomgång för arbetsmiljöombud
Uppstart av projektarbete utefter urval i materialet
Sammanställa från projekttillfällen och presentera sammanställning för ledningsgruppen
Studera:
Del av materialet för svårt
Fördelning av grupper fungerar inte riktigt bra på plats
Agera:
Förändring i presentation av del av materialet
Fördela grupper innan projektillfälle

Basmaterial till projektet

Utvärdering slutenvården och i 1 öppenvårdsmottagning

Hur bedömer du dagens upplägg?
Hur bedömer du din egen insats?
Graderat på en skala 1-5
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Kommentarer i utvärdering:



Upplägget bra- ämnet ganska uttjatat
Har gjort liknande tidigare
Bra och roligt sätt att jobba på, positivt med små grupper och att få diskutera
Tydligt och väl framfört – intressant!
Intressant och bra



Engagerande och roligt



Viktigt att påminnas hur vi är mot varandra
Hur viktigt det är att vara en bra kollega!










Viktigt att åtgärda praktiskt och inte bara teoretiskt
Jättebra!



Tack ! Mycket väl utfört uppdrag.
Intressant och mycket tankeväckande!



Bra för att få gruppen att fungera, alla kan bli bättre!



Bra jobbat!



Sammansvetsar gruppen och gott kaffe!
Lagom lång utbildning, trevligt att sitta tillsammans och pratat om detta för att få bättre gemenskap i gruppen











Lagom balanserat upplägg
Kreativt arbetsmaterial , lagom upplägg
Konstruktivt arbetsmaterial – skapar bra diskussioner
Sista uppgiften lite svår
Bra diskussioner
Förtydliga informationen om Etikhjulet

