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SKEMAER TIL 360 GRADERS EVALUERING 
Disse informationer vil blive vist til den uddannelsessøgende. Kryds af i relevante kolonner. 
Hvis
du ikke har haft mulighed for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i ”kan ikke 
bedømmes”.

Uddannelsessøgende:

……………………………….

Kan ikke 
bedømmes

Utilfreds
stillende 
*

Behov for 
forbedringer

Tilfreds
stillende

Meget 
tilfredsstill
ende

Behandler patienter høfligt og 
hensynsfuldt
Involverer patienter i beslutninger om 
deres behandling
Respekterer patienters privatliv og 
værdighed
Overholder tavshedspligt
Svarer og kommer, når det ønskes at 
en patient skal bedømmes.
Kontakter kollegaer ved behov for 
diskussion om patientbehandling
Samarbejder i team
Accepterer kritik og er i stand til at 
reagere konstruktivt
Fører journaler af acceptabel kvalitet
Varetager ”papirarbejdet” til tiden 
(f.eks epikriser, breve).
Er bevidst om egne faglige grænser 
og søger hjælp når der er behov for 
det
Delegerer på passende vis arbejde ud 
til og superviserer yngre læger eller 
andet personale
Kan anvende den tid der er til 
rådighed på en effektiv måde

Kommentarer     (* skal udfyldes, hvis der er krydset af i utilfredsstillende, brug bagsiden.)
Dato:
Navn:
Stilling:
Signatur:

Husk at du har tavshedspligt vedrørende dine udtalelser.

Tak for hjælpen



Opsummering af 360 graders evaluering
Udannelsessøgendes navn:
Dato:
Total antal skemaer med 360 graders evaluering modtaget:
Middelværdier beregnet nedenfor

Uddannelsessøgende:

…………………………………. Middelværdi
Behandler patienter høfligt og hensynsfuldt
Involverer patienter i beslutninger om deres 
behandling
Respekterer patienters privatliv og 
værdighed
Overholder tavshedspligt
Svarer og kommer, når det ønskes at en 
patient skal bedømmes.
Kontakter kollegaer ved behov for 
diskussion om patientbehandling
Samarbejder i team
Accepterer kritik og er i stand til at reagere 
konstruktivt
Fører journaler af acceptabel kvalitet
Varetager ”papirarbejdet” til tiden (f.eks 
epikriser, breve).
Er bevidst om egne faglige grænser og 
søger hjælp når der er behov for det
Delegerer på passende vis arbejde ud til og 
superviserer yngre læger eller andet 
personale
Kan anvende den tid der er til rådighed på 
en effektiv måde

Alle kommentarer fra forrige skemaer:
Skemaerne opbevares af yngre læge i logbogen og af vejleder indtil kompetencen er 
godkendt.
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