Feedback till ST-läkare allmänmedicin, årlig
uppföljning
ST-läkare:
Placering:
Handledare
under tjg:

0 = Kan ej bedömas
1 = Förbättring nödvändig
2 = Förbättring önskvärd
3 = Acceptabel
4 = Bra
5 = Mycket bra

Medicinsk teoretisk kunskap
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Medicinska färdigheter













Förhållningssätt/kliniskt omdöme













Ansvarstagande













Förmåga att arbeta självständigt













Kontakt med patienter och anhörig













Samarbetsförmåga













Vetenskapligt förhållningssätt













Handledning/undervisningsförmåga













Bra
T ex goda kunskaper, bra samarbetsförmåga, engagerad och positiv mm
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bör utveckla
Här kan man ta upp brister i kunskaper och färdigheter som behöver åtgärdas eller
färdigheter som inte kunnat tränats för möjlighet inte funnits etc
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Utvärdering har skett med hjälp av: (ex medsittning, CBD, videoinspelningar)
__________________________________________________________________________

Är tjänstgöringen tillfredsställande?
 Ja
 Komplettering önskvärd
Kommentar
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Resultatet av utvärderingen skall diskuteras med ST-läkaren vid handledningssamtal och
jämföras med ST-läkarens självskattning. Denna utvärdering gås igenom med studierektor i
samband med årlig uppföljning.

Datum:____________
Handledare vid tjänstgöringen:_____________________________________________

Årlig uppföljning, besök Studierektor
Avsatt tid minst en timme med ST läkare och handledare. Verksamhetschef med på del
av mötet alternativt återkoppling senare via telefonsamtal eller mail, om många ST läkare
bokas särskild tid när alla ST läkares uppföljningar på VC är genomförda med
verksamhetschef. Vi fokuserar på de områden som fungerar mindre bra för att få till en
förbättring inom dessa områden.
-

Genomgång av bedömning ovan.

-

Måluppfyllelse kopplat till utbildningsplan. Behov av justeringar?
Förbättringsområden?

-

Dokumentation

-

Tjänstgöring på Vårdcentral, måluppfyllelse? BVC? Säbo? Intern utbildning?
Handledning? Vetenskaplig kompetens? Kommunikativ kompetens?
Ledarskapsutveckling? Bedömningar och feedback.

-

Hur fungerar handledningen

-

Sidotjänstgöringar, hur fungerar förberedelser, uppföljning, behov av justering
utbildningsplan? Uppnådda delmål?

-

Auskultationer

-

Kurser

-

Årets bedömningar: medsittning, minicex, videoinspelning, journalgenomgång,
360grader

-

Kvalitets- och utvecklingsarbete

-

Vetenskapligt arbete

-

Reflektionsgrupp

-

Frånvaro

-

Mitt i ST? Examen?

-

Medarbetarsamtal

-

Följa upp handlingsplan från SPURgranskning för vårdcentralen

Sammanfattning, vad som är viktigt att planera och följa upp till nästa år, eventuella
behov av extra insatser:

Justera slutdatum

