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Bedømmelse i forhold til 
forventet niveau   

Under niveau På niveau Over niveau 

Medicinsk ekspertrollen - 
overordnet bedømmelse i henhold til 
målbeskrivelsens kompetencer 

   

- Medicinsk ekspert  
- kliniske færdigheder 

   

Kommunikator - overordnet 
bedømmelse i henhold til 
målbeskrivelsens kompetencer 

   

Samarbejder - overordnet 
bedømmelse i henhold til 
målbeskrivelsens kompetencer 

   

Leder/administrator - overordnet 
bedømmelse i henhold til 
målbeskrivelsens kompetencer  

   

Sundhedsfremmer - overordnet 
bedømmelse i henhold til 
målbeskrivelsens kompetencer 

   

Akademiker - overordnet 
bedømmelse i henhold til 
målbeskrivelsens kompetencer 

   

Professionel - overordnet  
bedømmelse i henhold til 
målbeskrivelsens kompetencer 

   
 
 

  



Bedømmelse i forhold til 
forventet niveau   

Under niveau På niveau Over niveau 

Tekniske kompetencer i henhold 
til faglig profil  
– overordnet vurdering. 

   

Mindre indgreb 
- selvstændigt 

   

Åbne og lukke abdomen 
 - selvstændigt 

   

Etablere pneumoperitoneum  
- selvstændigt 

   

Appendectomi  
- superviseret 

   

Ingvinal hernietomi 
- superviseret 

   

Cholecystectomi 
- superviseret 

   

Gastroskopi 
- superviseret 

   

Sigmoideiskopi 
- superviseret 

   

    
Arbejde med fremme af 
videnskabelig tilgang, uddannelse 
og/eller arbejdsforhold indenfor 
kirurgien. 

   

    
Afdelingens fællesbedømmelse af 
ansøgers kirurgiske potentiale 

   

Bedømmelsen over eller under niveau kræver altid en begrundelse. Bedømmelsen foretages af minimum 3 læger ved afdelingen. 
 
Dato for bedømmelse:_________Bedømmelse forteaget af (underskrift):________________/_________________/_____________ 
                  Afdelings/hospital stempel: 
 
Målbeskrivelsens kompetencer – de syv roller: 
Ansøger kan ved godkendt eller forventet godkendt opnå bedømmelsen: 



 
Under niveau: findes ikke, idet dette burde medfører ikke godkendt introduktionsstilling. 
På niveau: hvis introduktionsstillingen er gennemført uden bemærkninger  
Over niveau: lægen har fungeret i funktioner og demonstreret kompetencer, som almindeligvis ikke varetages af læger introduktionsstilling. 
 
Tekniske kompetencer i henhold til profilen: 
Ansøger opnår bedømmelsen: 
 
Under niveau: har ikke udført den tekniske kompetence eller har ikke udført den til det angivne niveau  
På niveau: har udført/udfører den angivne kompetence på det i profilen beskrevne niveau (selvstændigt/superviseret) 
Over niveau: Udfører den angivne tekniske kompetence til højere niveau eller med større sikkerhed end forventet til på niveau 
Hvis uddannelsesstedet ikke har mulighed for at tilbyde alle de nævnte tekniske kompetencer, angives dette på skemaet. 
 
Arbejde med fremme af videnskabelig tilgang, videreuddannelse og/eller arbejdsforhold indenfor kirurgien: 
Ansøger opnår bedømmelsen: 
 
Under niveau: hvis der ikke er udvist nogen interesse for ovenstående områder. 
På niveau: ansøger har deltaget aktivt i arbejdet på afdelingen/ fagforening/selskab og har demonstreret interesse for arbejdet eks.: under planlægning 
af forskningsprojekt, aktiv deltagelse i akkrediteringsprocessen, vejlederfunktion, kvalitetsarbejde, undervisning, aktivt deltagelse i forenings/selskab 
arbejde etc. 
Over niveau: ansøger har udarbejdet skriftligt materiale til brug for kommende kollegaer eks.: artikler, vejledninger, personlige undervisningsplaner 
for anden uddannelsessøgende, undervisningsmateriale, foreningsmateriale etc. 
 
Vurdering af det kirurgiske potentiale: 
Ansøger opnår bedømmelsen: 
 
Under niveau: alle bedømmere finder, at ansøger ikke er egnet til et kirurgisk hoveduddannelsesforløb 
På niveau: alle bedømmere finder, at ansøger er egnet til et kirurgisk hoveduddannelsesforløb   
Over niveau: alle bedømmere finder at ansøger har kirurgisk tankegang og færdigheder over gennemsnittet af læger i introduktions-uddannelsen og er 
særdeles egnet til et kirurgisk hoveduddannelsesforløb 


