Bilag: Vurderingsskema fra afdelingen
(Skemaet udfærdiges af vejleder/uddannelsesansvarlige overlæge i samarbejde med intro-lægen)

Navn på introduktionslæge: ____________________________ Dato:________________
Antal måneder inde i stillingen: _____mdr.

Kompetence kort 1, 3, 6, 8 er gennemgået

Indenfor hvert kompetence-sæt: Ambulatorium, Skadestue/ modtagelse af patient, operationsgang, stuegang, og konference/undervisning vurderes hvilket
niveau den uddannelsessøgende er på ved tidspunktet for udfærdigelse af udtalelse:
Vurderingsskala
• A) Over niveau
• B) På niveau
• C) Under niveau
• D) Kan ikke bedømmes: Kan blandt andet skyldes manglende gennemførelse af kompetence /mål.
Det er hensigtsmæssigt, at nedenstående vurdering foretages løbende i den uddannelsessøgendes stilling. Således kan skadestue og stuegang evalueres tidligt, mens
ambulatorium og operationsgang evalueres senere i forløbet.
Såfremt uddannelsessøgende vurderes til under niveau, skal der suppleres med en skriftlig begrundelse herfor.

Skriv A/B/C/D i hver rubrik
Stuegang ambulatorium skadestue akutmodtagelse operationsgang Konference/undervisning
Medicinsk ekspert
Kommunikator
Samarbejder
Leder
Sundhedsfremmer
Akademiker
Professionel
Samlet vurdering

________________________________________
________________________________________
Underskrift vejleder/uddannelsesansvarlig overlæge Uddannelsessøgende

Udtalelse fra vejlederen, uddannelsesansvarlige - og ledende overlæge
Ansvarsplacering. Udtalelsen udfærdiges på baggrund af møde imellem den uddannelsessøgende,
vejleder og uddannelsesansvarlige overlæge og skal vedlægges ansøgningen.
Den uddannelsessøgende har ansvar for at indkalde til møde, mens vejleder og
uddannelsesansvarlige overlæge udfærdiger udtalelsen. Udtalelsen signeres også af den ledende
overlæge.

Navn på introduktionslæge: ______________________________________________

Sæt ét kryds for hver række

Uddannelsessøgendes evne til at:
- tilegne sig ny viden
- tilegne sig operative færdigheder
- træffe relevant beslutninger
- erkende egne begrænsninger
- kommunikere med patient før og efter
behandling
- indgå i afdelingens kollegiale netværk

Over niveau

På niveau

Under niveau

Fri tekst for uddybelse af udtalelsen: (Yderligere punkter, som vil tale for eller imod, at
uddannelsessøgende læge ansættes i hoveduddannelsesstilling indenfor det ortopædkirurgiske
speciale)

Konklusion:
Kan det forventes, at den uddannelsessøgende får godkendt sin introduktionslægestillingen i løbet
af herværende ansættelse og således vil være egnet til at blive ortopædkirurg:
JA



NEJ



USIKKERT



KAN IKKE VURDERES



Dato: ____________

________________________________________________________________________________
Vejleder
Uddannelsesansvarlig
Ledende overlæge

