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Bedømmelse i forhold til forventet 
niveau 

Under  
niveau 

På  
niveau 

Over niveau Meget over  
niveau 

Kan ikke 
bedømmes 

 
Bemærkninger (evaluering) 

Medicinsk Ekspert       
a. Teoretisk kendskab til specialets 
vidensgrundlag sådan som det er 
udspecificeret i kompetencemålene til 
introduktionsuddannelsen. 

 Som angivet i 
målbeskrivelsen 
 

    

b. Evne til i det daglige arbejde 
selvstændigt at håndtere konkrete 
udredningsforløb af donorer eller 
patienter 

 Identificerer, udreder, 
præsenterer og afslutter 
problemstillinger inden for 
eget kompetenceområder, og 
kender sine begrænsninger 

   Superviseret funktionsevaluering 
(konf. iagttagelse) 

c. Teoretisk og praktisk kendskab til 
immunologi 

 Udvist interesse for 
immunologi, samt tilegnet sig 
immunologisk viden ud over 
det sædvanlige niveau for 
lægeuddannelsen  

   Superviseret funktionsevaluering 
(konf. iagttagelse) 

d. Erfaring med klinisk håndtering af 
patientforløb, der involverer klinisk 
immunologiske principper i diagnostik 
eller behandling. 

 Forstår sammenhæng en 
mellem specialets ydelser og 
patienternes behandling 

   Dokumentation 
(ansættelsesdok, porteføljer, osv) 

e. Evne til i praksis at håndtere 
opsætning/validering af metoder eller 
procedurer 

 Deltaget i metodeetablering 
eller validering 

   Superviseret funktionsevaluering, 
rapporter, protokoller 

Kommunikator       
a. Evne til at formidle information til 
patienter, donorer og kliniske 
samarbejdspartnere 

 Kan formidle relevant 
information afpasset efter 
modtageren 

   Superviseret funktionsevaluering 

b. Evne til at formulere entydige 
skriftlige instrukser eller protokoller 

     Dokumentation 

Samarbejder       
a. Evne til at samarbejde med kolleger      360 graders evaluering eller 

lignende 
b. Evne til at samarbejde med andre 
personalegrupper 

     360 graders evaluering eller 
lignende 

Leder, administrator       
a. Evne til at prioritere egne og andres 
opgaver hensigtsmæssigt. 

      

       
Sundhedsfremmer       
Ingen punkter       
       
Akademiker       
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a. Dokumenteret videnskabelig 
produktion. 

 Forskning/udviklingsprojekter 
er i gang 

1-3 antagede 
artikler 

4 eller flere 
artikler 
antaget 

 Dokumentation ved 
projektbeskrivelse eller lignende 

b. Videnskabelige grader  Ingen Ph.d.  Dr.  Dokumentation 
c. Andre dokumenterede akademiske 
uddannelser, som er relevante for virket 
inden for specialet. 

 Ingen Fx bachelor, 
master 

Fx 
cand.scient, 
pharm., 

 Dokumentation 

Professionel       
a. Generel bedømmelse af professionel 
adfærd i forhold til specialets normer 
mv. 

      

 
Dato for bedømmelsen:_____________ Bedømmers titel, navn, underskrift og stempel (sgh. og afdeling skal fremgå): 
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Bemærkninger til bedømmelsen fra bedømmer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkninger til bedømmelsen fra yngre læge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejledning til vurderingsskema:   
Evalueringen er gennemført på grundlag af vejlederens observationer under den uddannelsessøgendes ansættelse, sammenholdt og 
suppleret med kollegiale bedømmelser gennemført i afdelingen under ansættelse i introduktionsstilling.  
 
Vurderingsskemaet skal udfyldes ved midtvejssamtalen efter 6 måneders ansættelse og gentages ved afsluttende samtale ved slutningen af  
introduktionsstillingen. 
 
 


