
Vurderingsskema. 
 

Bedømmelse i forhold til  
forventet niveau 

Under  
niveau 

På  
niveau 

Over 
niveau 

Kan ikke 
bedømmes 

Bemærkninger 
fra yngre læge 

Bemærkninger 
fra bedømmer 

 
Medicinsk Ekspert 

      

I. Kunne anvende og 
redegøre for basale 
principper bag al-
mindelige kemiske, 
biokemiske, immu-
nologiske og mole-
kylærbiologiske la-
boratorieteknikker 

      

II. Kunne anvende 
principperne for kva-
litetsarbejde og sik-
ring af god analyse-
kvalitet – præanaly-
tiske forhold, analy-
sevalidering samt in-
tern og ekstern kvali-
tetskontrol 

      

III. Have deltaget i vali-
dering og implemen-
tering af minimum 
én analyse / udført 
validering af eksiste-
rende analyse (ruti-
ne- og/eller forsk-
ningsanalyse) 

      

IV. Kunne vurdere og 
analysere human 
sygdoms-

      



manifestation ud fra 
viden om normal og 
patologisk biokemi 
og fysiologi 

 
Kommunikator 

      

I. Som indledning til 
implementering af 
nye eller ændrede 
analyser, undersø-
gelser og udred-
ningsprogrammer 
kunne forberede, 
fremlægge og disku-
tere den teoretiske 
baggrund samt be-
hov og evidens for 
analysen med kolle-
gaer fra den klinisk-
biokemiske afdeling 

      

II. Kunne beskrive og 
tolke undersøgelses-
resultat og kommu-
nikere dette til klini-
kere 

      

III. Kunne modtage og 
reagere adækvat på 
feedback fra klinike-
re og bioanalytikere 

      

 
Samarbejder 

      

I. Kunne indgå i tvær-
faglige teams på af-
delingen om faglige 

      



og andre problem-
stillinger og kunne 
give og modtage 
feedback 

II. I samarbejde med 
klinikere kunne op-
stille biokemiske ud-
rednings-
programmer  

      

 
Leder/administrator 

      

I. Deltage i planlæg-
ning og organisering 
af klinisk-biokemisk 
afdelings arbejde 

      

II. Kunne motivere og 
engagere samar-
bejdspartnere 

      

 
Sundhedsfremmer 

      

I. Under supervision 
kunne rådgive pati-
enter indenfor indivi-
duelle kliniske profil-
områder 

      

 
Akademiker 

      

II. Deltage aktivt i afde-
lingens/egne forsk-
ningsaktiviteter, her-
under forfat-
te/publicere viden-
skabelige arbejder 

      

III. Kritisk kunne vurde-       



re medicinsk littera-
tur ved at opstille kri-
terier for søgning, 
udvælgelse og kvali-
tet af litteraturen 
(Journal Club) 

IV. Kunne formidle faget 
klinisk biokemi til 
kollegaer og samar-
bejdspartnere ved  

           a) at undervise stu- 
           denter, kollegaer og 
           andre faggrupper 

   b) at udnytte situati-  
   oner i hverdagen til 
   mesterlære, dialog 
   og refleks 

      

 
Professionel 

      

I. Intet på dette ni-
veau. Kompetencen 
som professionel 
opnås i hoved-
uddannelsen 

      

 
 
 
Dato for bedømmelsen:_____________       Bedømmers titel, navn, underskrift og stempel (sygehus og afdeling skal fremgå): 
 
 
 
 
 
 



 
Vejledning til bedømmelsesskema:   
Evalueringen er gennemført på grundlag af vejlederens observationer under den uddannelsessøgendes ansættelse, sam-
menholdt og suppleret med kollegiale bedømmelser gennemført i afdelingen under ansættelse i introduktionsstilling.  
 
I bedømmelsen indgår følgende systematiske evalueringer, der indgår i bedømmelsen (fastlagt af specialet ud fra målbeskri-
velsens lærings- og evalueringsmetoder evt. suppleret af afdelingen som angivet under bemærkninger i bedømmelsesskema-
et):  

a. Struktureret observation/samtale 
b. Vurdering af opgave 

 
 




