
 Fagligt vurderingsskema for ansøgning til hoveduddannelsesstilling i Neurologi (udfyldes kun hvis introduktionsuddannelsen 
ikke er afsluttet/gennemført) 
 
Navn:__________________________________________________________ CPRnr.:________________________________  
 
Vurderingen er foretaget efter _____ måneders ansættelse i neurologisk introduktionsstilling. 
 
 Vurdering i forhold til det forventede niveau Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kan ikke 

bedømmes 
 
Bemærkninger 

Medicinsk Ekspert (se delmål i 
målbeskrivelsen) 

    

a. Varetage forvagt      
b. Foretage forundersøgelse og 
foreslå/iværksætte et initialt udrednings- og 
behandlingsprogram under supervision 

    

c. Procedurer: lumbalpunktur     
Kommunikator     
Kommunikere med pt. og pårørende i generelle 
kliniske situationer 

    

Samarbejder     
Arbejder effektivt sammen med andre med 
respekt for faglig, roller og funktion 

    

Leder og administrator     
a. Organiserer sit arbejde og varetager et 
effektivt arbejdsflow i amb. 

    

b. Kan prioritere arbejdsopgaver i vagten     
Sundhedsfremmer     
a. Kan redegøre for livsstilfaktorer som påvirker 
morbiditet og mortalitet ved neurologisk sygdom 

    

Akademiker     
a. Kan foretage kritisk analyse og refleksion over 
håndtering af patientforløb 

    

b. Kan tilrettelægge og gennemføre en 
kontinuerlig plan for egen læring 

     

Professionel     
a. Viser ansvarlighed i arbejdsopgaverne     
 
 



 Fagligt vurderingsskema for ansøgning til hoveduddannelsesstilling i Neurologi (udfyldes kun hvis introduktionsuddannelsen 
ikke er afsluttet/gennemført) 
 
Navn:__________________________________________________________ CPRnr.:________________________________  
 

Dato for Vurderingen:_____________   Navn på uddannelsesansvarlig overlæge: ________________________________ 

Hospital og afd.: _________________________ Underskrift af udd.ansvarlig overlæge: __________________________________  

    Underskrift af ansøger:________________________________________________ 

Bemærkninger til vurderingen fra bedømmere (hvis ansøgeren vurderes ikke tilfredsstillende indenfor en eller flere kompetencer/roller 
skal ansøgeren orienteres om, hvordan der kan arbejdes med rollen, således at niveauet bliver tilfredsstillende): 
 
 
 
 
 
 
Bemærkninger til vurderingen fra ansøgeren:  
 
 
 
 
 
 
 
Vejledning til vurderingssskema:   
Vurderingen foretages på et møde i afdelingens uddannelsesudvalg, hvor den uddannelsesansvarlige overlæge, andre overlæger, læger fra bagvagtslaget 
samt vejlederen deltager. Vurderingen tager udgangspunkt i observationer af den uddannelsessøgende under ansættelse i introduktionsstilling. Den 
uddannelsesansvarlige overlæge udfærdiger skemaet tidligst efter 6 måneders ansættelse. Den uddannelsessøgende skal skriftlig oplyses om, hvem der 
har deltaget i vurderingsmødet og kan kommentere vurderingen i boksen herover. 
 
I vurderingen kan indgå følgende systematiske evalueringer (som beskrevet i målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen 2008 samt porteføljen i 
neurologi). 

a. Struktureret klinisk observation incl. kompetencevurdering 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 11 fra porteføljen 
b. Struktureret vejledersamtaler incl. kompetencevurdering 12 
c. Audit af 10-20 primærjournaler (kompetencevurdering 5) 
d. Kompetencevurdering 7 og 10 fra porteføljen 
e. 360 graders evaluering (kompetencevurdering 13) 


