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Generel specialistbedømmelse 
 
 
Generel specialistbedømmelse er en ”global rating” i den forstand, at der foretages en samlet vurdering af 
beherskelsen af en kompetence. Vurderingen sker på en dikotonisk skala forstået som: Er eller er ikke den 
pågældende kompetence på det krævede niveau.  
 
Bedømmelsen skal foretages af en erfaren speciallæge, som vurderer ud fra dennes holistiske / erfarings-
baserede ekspertviden. 
 
I vurderingen skal indgå: 

• Selvstændighed 

• Overblik 

• Sikkerhed 

• Kvalitet 
 
Der kan med fordel anvendes en huskeliste/tjekliste for at få alle aspekter af en kompetence med. Der er 
efterfølgende et par lister til forskellige typer kompetencer. I afdelingerne kan konstrueres egne lister. Det 
er blot vigtigt at der ikke efterlades ”huller” i kompetencen. Det nytter for eksempel ikke, at en uddannel-
sessøgende kan udføre et bestemt indgreb hvis vedkommende ikke er i stand til at planlægge det eller til 
at informere patienten så denne er bibragt en forståelse af hvad indgrebet indebærer. 
 
Den enkelte kompetence bør vurderes flere gange for at øge pålideligheden. Efter hver vurdering gives 
feedback. Hvis den enkelte vurdering er, at niveauet ikke er opnået, gives feedback med henblik på, hvor-
dan det krævede niveau opnås, før der foretages ny vurdering. 
 
Når der foretages summativ vurdering afgøres det hvorvidt den samlede vurdering med sikkerhed er, at 
speciallægeniveauet for den pågældende kompetence er opnået. I positivt fald kan kompetencen godken-
des og attesteres. 
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Tjekliste til generel specialistbedømmelse af procedure 
 

 Udredning, indikationsstilling 

 Patienten informeret sufficient, har forstået, samtykker  

 Information givet med empati og situationsfornemmelse med plads til dialog 

 Planlægning af forløb 

 Planlægning af procedure 

 Gennemførelse af alle procedurens elementer 

 Teamets samarbejdspartnere medinddraget og udnyttet 

 Sikkerhedsprocedurer gennemført 

 Proceduren dokumenteret 

 Planlægge efterforløb og opfølgning 

 Patienten informeret sufficient om efterforløb og forholdsregler 

 

 

 

 

Tjekliste til generel specialistbedømmelse af teoretisk stof ved samtale 
 

 Teoretisk baggrund 

 Faktuelle data/lovmæssigheder/regler 

 Evidens og manglende evidens 

 Applikationen til den kliniske hverdag  

 

 


