Første (forventnings)samtale om UddUdd-plan
DATO

______________________________

KURSIST

______________________________

UDD-FORLØB

______________________________

HOVEDVEJLEDER

______________________________

1Feedback til os om Introduktionen (intro-checklisten retur til UAYL med evaluering)

2 Status over hidtil opnåede kompetencer : (ændring af individuel plan? fritagelse for
forskningstræning hvis PhD? …)
Evt individuelle behov/ønsker.

3 Gennemgå uddannelsesprogram og forløbsplan for udd i afdelingen. Viderelevere
pakken fra UAO (porteføljemappe, logbog, checkliste, case/audit/UL-lommehæfte)

Opfordre til løbende indsamling af cases, journaler til audit, UL-fotos. Vejlede kursisten i
’kompetencejagten’ i afdelingen, herunder vores forventninger om selvstændighed og det
niveau der bør opnås.

4 UDARBEJDE INDIVIDUEL PLAN (iht udleveret forløbsskitse) om kommende indsatser i
defineret periode og aftale næste møde. Opfordre til løbende status over kompetencer.
Kursisten skal have 360’evaluering ca midtvejs i forløbet via UAO (dog ikke bloklæger).

5 Præsentere afdelingens instrukser, vagtplaner, undervisning, kvalitetssikring,
administrative forhold

OBS KOPI til UAO efter mødet: dette samtaleark =del af den individuelle udd-plan ☺

Midtvejs(justerings)
Midtvejs(justerings)samtale
(justerings)samtale:
samtale: rev. af uddudd-plan
DATO

___________

KURSIST

__________

UDD. –FORLØB

___________

HOVEDVEJLEDER

__________

1 Status over opnåede kompetencer (den medicinske ekspert):
Cases, Audits, UL-fotos, Checkliste-operationer opnået iht den lagte individuelle plan?

Underskrive i logbogen for de opnåede kompetencer.

2 Justering
Justering af uddannelses
uddannelsesplanen:
planen: lave indsatsplan for næste periode + aftale næste møde

Er der behov for fokuseret arbejdstilrettelæggelse mhp opnåelse af kompetencer?
Besked til UAO og skemalægger.
Ved problemer eller mangelområder altid henvendelse til UAO.

3 Fokus på de øvrige
øvrige kompeta
kompetancer:
ncer:
Kommunikator:
I: læge-patient kontakt, herunder empati, forståelse, tillid, respekt, info om behandlingsplan
K : svære samtaler, formidling, etik, kritiske problempatienter, 360
Samarbejder:
Samarbejder:
I: planlagte og akutte situationer
K: med andre specialer, med primær sektor, misbrug/psykosocialt belastede gravide,
terminale cancerpt
Sundhedsfremmer:
Sundhedsfremmer:
lovgivning, sundhedsinformation, patientinfo-materiale
Leder/administrator:
Leder/administrator:
I: planlægning af undervisning
K: instrukser, visitation, lede akutte kliniske situationer, (epikrise)kodning, audit,
arbejdsplanlægning
Akademiker:
Akademiker:
I: litteratursøgning, vurdering af videnskabelig litteratur, formidling
K: undervisning, organisation, forskning, formidling, evidensbaseret medicin,
forskningstræninG
Professionel:
Professionel:
I: lægefaglige relationer overfor pt, personale, kolleger, pårørende
K: vedligeholde faglige kompetencer, etiske problemer, prioritere arbejdsindsats, balance
mellem personlige og faglige roller
4 Vejleders
Vejleders indtryk af kursistens funktion.
Stærke/svage sider i klinikken. Interesser, kurser, forskning, adm, samarbejdsrelationer,
ambitioner og interesser i relation til specialevalg
5 360360-feedback aftales med UAO. (dog ikke almenbloklæger).
almenbloklæger).
OBS KOPI til UAO efter mødet: dette samtaleark =del af den individuelle udd-plan ☺

Afsluttende evalueringssamtale
evalueringssamtale om uddudd-plan
DATO

___________

KURSIST

__________

UDD. –FORLØB

___________

HOVEDVEJLEDER

__________

1 Status over opnåede kompetencer
den medicinske ekspert:
ekspert:
Cases, Audits, UL-fotos, Checkliste-operationer opnået iht den lagte individuelle plan?

Underskrive i logbogen for de opnåede kompetencer.
Kommunikator:
Kommunikator:
I: læge-patient kontakt, herunder empati, forståelse, tillid, respekt, info om behandlingsplan
K: svære samtaler, formidling, etik, kritiske problempatienter, 360
Samarbejder:
I: planlagte og akutte situationer
K: med andre specialer, med primær sektor, misbrug/psykosocialt belastede gravide,
terminale cancerpt
Sundhedsfremmer:
lovgivning, sundhedsinformation, patientinfo-materiale
Leder/administrator:
I: planlægning af undervisning
K: instrukser, visitation, lede akutte kliniske situationer, (epikrise)kodning, audit,
arbejdsplanlægning
Akademiker:
I: litteratursøgning, vurdering af videnskabelig litteratur, formidling
K: undervisning, organisation, forskning, formidling, evidensbaseret medicin,
forskningstræninG
Professionel:
I: lægefaglige relationer overfor pt, personale, kolleger, pårørende
K: vedligeholde faglige kompetencer, etiske problemer, prioritere arbejdsindsats, balance
mellem personlige og faglige roller

Mangler til senere i udd-forløb?
2 Kursistens evaluering af afdelingen som uddannelsessted
3 Videre karriereplanlægning: stærke/svage sider, drøftelse af de teoretiske færdigheder, interesser
mhp adm funktioner, kurser, forskning, samarbejdsrelationer, ambitioner og i relation til specialevalg

OBS
kopier til UAO: Dette samtaleark = del af udd-plan, Evalueringsark E+D. Kopi af logbog.
UAO giver så : Attest for ansættelsen og forskningstræning ☺

