Navn: ________________________________ Dato: _____________________________

Afdeling for Psykoser AUH-P

Casebaseret Patientfremlæggelse - Kompetencekort AUH-P Afdeling for
Psykoser (8) - Patientpræsentation
Kompetencens præcise beskrivelse:
(KBU-læge I3) Fremlægge problemstilling/patientcase til diskussion
(I-læge - I6) Kunne fremlægge en sygehistorie mundtligt - kort og relevant, så kollegaer kan videreføre igangsat udredning og behandling. Kunne præsenteret en klinisk
problemstilling fokuseret, kort og struktureret, med henblik på at få faglig vejledning af senior læge i en grad, så man efterfølgende selv kan varetage videre udredning og behandling.
MINIMUM ANTAL: I6 - Vagtoverlevering: minimum 5 gange - Nyindlagte ved morgenkonference: minimum 5 gange - Konference: minimum 5 gange.
(H-læge - H24) Kunne præsentere en klinisk problemstilling fokuseret, kort og struktureret, med henblik på: 1. At få faglig vejledning af seniorlæge i en grad, så man efterfølgende
selv kan varetage videre udredning og behandling 2. At kolleger med anden faglig baggrund kan forstå symptomfremlæggelsen og kan videreføre igangsat udredning og behandling i
henhold til deres ekspertise. MINIMUM ANTAL: H24 - vagtoverlevering og konferencer. MINIMUM Antal: H1: minimum 5 gange

Behov for
forbedringer

Tilfredsstillende

Mestrer

Ikke relevant

Fremlæggelse

Planlægger inden fremlæggelsen og forbereder en case
Oplyser de relevante oplysninger som vurderes nødvendige i den umiddelbare
fremlæggelse
Anvender struktureret fremgangsmåde i fremlæggelsen
Oplyser om egne overvejelser i forhold til case

Diskussion

Formulerer relevant spørgsmål vedr. case
Lytter og udspørger andre om relevante overvejelser
Medvirker aktivt til drøftelse i case
Afholder tidsrammen for fremlæggelsen
Afslutter fremlæggelse med kort resumé mhp. fremadrettet behandlingstiltag/udredning
og undersøgelser
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Hvem kan være klinisk vejlede:
Casebaseret patientpræsentation KBU - klinisk vejleder I-læge, AP-læge, H-læge (som har fået godkendt kompetencen) - Speciallæge
Casebaseret patientpræsentation I-læge - klinisk vejleder H-læge (som har fået godkendt kompetencen) - Speciallæge
Casebaseret patientpræsentation AP-læge - klinisk vejleder H-læge (som har fået godkendt kompetencen) - Speciallæge
Casebaseret patientpræsentation H-læge - klinisk vejleder speciallæge
Vejledende i forbindelse med vurdering af patientpræsentation:
Tilfredstillende: Lægen har forberedt sig før casebaseret patientfremlæggelse - feks. EPJ, FMK, epikrise, relevante evt. tidligere forløb, tvang og relevante
vejledninger/retningslinjer. Lægen kan planlægge umiddelbar udredning/behandling med relevante observationer, ordinationer og undersøgelser. Laver et
umiddelbart behandlingsplan, eller ændrer relevant i behandlingsplanen. Fremstår faglig opdateret og forholder sig kritisk og reflekterende over egen indsats.
Kender sine begrænsinger og beder om hjælp ved behov.
Behov for forbedringer: Mangler forberedelse, bruger sin tid uhensigtsmæssigt i forhold til feks. resourcer, mangler måske orden og systematik. Indhenter ikke
relevante informationer og faglig viden der er ikke tilstrækkelig. Overvejer ikke diﬀerentialdiagnoser, har ikke kendskab til relevante instrukser, fremstår ikke faglig
opdateret.

Klinisk vejleder :______________________________________________________________

Feedback til uddannelseslægen:
Dette gjorde uddannelseslægen specielt godt:
Dette kan uddannelseslægen forbedre:
Aftale plan med evt. forslag mhp. forbedring - hvis relevant:
Hvad tager uddannelseslægen med sig fra fremlæggelsen:

Hvad husker uddannelseslægen til næste casebaseret patientfremlæggelse og generelt ved fremlæggelser:
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