Bedømmelse i forhold til forventet niveau
Medicinsk ekspert
a.

Foretage en retslægelig personundersøgelse i
hyppigt forekommende sager

b.

Foretage en retslægelig obduktion i hyppigt
forekommende sager

c.

Påvise dødsårsag og diagnosticere sygdomme ud
fra de hyppigste obduktionsfund

d.

Redegøre for indikation for specielle
obduktionsteknikker, fx bakteriologisk obduktion og
neuropatologisk undersøgelse

e.

Udforme en retsmedicinsk erklæring under
supervision

f.

Beskrive normalt væv

g.

Beskrive hyppigt forekommende inflammatoriske
vævsforandringer

h.

Beskrive hyppigt forekommende benigne
tumorer/tumorlignende læsioner

i.

Beskrive benigne forandringer i epitel og i andre
væv
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Bemærkninger

j.

Beskrive hyppigt forekommende maligne tumorer

k.

Udforme makroskopisk beskrivelse og udskæring

l.

Foretage mikroskopisk undersøgelse under
supervision

m.

Kendskab til og anvendelse af hyppigt anvendte
laboratorieteknikker og farvning, inkl.
immunfarvninger

Bedømmelse i forhold til forventet niveau
Kommunikator/samarbejder
a.

Vurdere modtaget information relevant og handle
herpå

b.

Formidle information fyldestgørende internt på
afdelingen og eksternt med samarbejdspartnere

c.

Vejlede/undervise kolleger og andet personale

d.

Fremlægge præparater/fund over for kolleger i
afdelingen

e.

Deltage i teamstruktur i forhold til eget
kompetenceniveau med egne og andre fagfæller

Akademiker
a.

Evne til at indhente, bearbejde og applicere ny viden
ud fra en videnskabelig tankegang
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b.

Aktiv deltagelse i forskning, udvikling og undervisning

Leder / administrator
a.

Påtage sig relevant faglig ledelse

b.

Strukturere egen tid

Sundhedsfremmer
a.

Arbejde efter afdelingens/instituttets sikkerheds- og
hygiejneinstruks

Professionel
a.

Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i det daglige
arbejde, herunder være bevidst om egne
begrænsninger

b.

Arbejde selvstændigt

c.

Arbejde i henhold til love og andre forordninger, der
gælder for lægers arbejde generelt

Bemærkninger til bedømmelsen fra bedømmere:

Bemærkninger til bedømmelsen fra den uddannelsessøgende:

Vejledning til bedømmelsesskema:
Evalueringen gennemføres af vejlederen/den uddannelsesansvarlige overlæge baseret på lægekollegiale bedømmelser gennemført i afdelingen under ansættelsen i
introduktionsstilling.

Uddannelsesafdeling (adresse og stempel): ___________________________________ Dato for bedømmelsen:___________________
Bedømmers titel og navn: __________________________________________________ Underskrift:_____________________________
Bedømmers titel og navn: __________________________________________________ Underskrift:______________________________

