Genomförande av och bedömningsmall för en vårdcentralsföreläsning
inom ramen för informationsläkaruppdraget
Innan vårdcentralsbesöket
– fått tillgång till materialet som ska föreläsas minst en vecka i förväg
– fått möjlighet att diskutera igenom materialet med ansvarig informationsläkare
– fått praktisk information av ansvarig informationsläkare (information om vårdcentralen som
kontaktperson, adress och genomgång av dator, projektor)
– fått ett auskultationstillfälle när mer erfaren kollega har hållit föreläsning (helst samma som denna)
– möte med handledaren några dagar innan då ST-läkaren anger minst två punkter att främst få
återkoppling på
Auskultation/observation av vårdcentralsbesöket
Ej adekvat

Adekvat

Bra

Utmärkt

Ej bedömbart

Struktur och kunnighet
Tillför ev. inlagda bilder
utanför grundmaterialet
något
Kunnig, inläst på material
och bakgrund
Egna summeringar och
”take-home-messages”
Utförande
Presentation, hälsar
Ögonkontakt
Talar högt och tydligt
Kroppsspråk
Engagemang
Interaktion
Dialog med publiken
Fångar publiken
Ger möjlighet till frågor
Besvarar frågor adekvat
Utrymme för diskussion
Annat

Förtydligande kommentarer:
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– Efter vårdcentralsbesöket gör ST-läkaren en självskattning enligt samma mall som handledaren:
Ej adekvat

Adekvat

Bra

Utmärkt

Ej bedömbart

Struktur och kunnighet
Tillför ev. inlagda bilder
utanför grundmaterialet
något
Kunnig, inläst på material
och bakgrund
Egna summeringar och
”take-home-messages”
Utförande
Presentation, hälsar
Ögonkontakt
Talar högt och tydligt
Kroppsspråk
Engagemang
Interaktion
Dialog med publiken
Fångar publiken
Ger möjlighet till frågor
Besvarar frågor adekvat
Utrymme för diskussion
Annat

Återkoppling från handledaren
– Hur tyckte ST-läkaren själv att det gick?
– Vad var ST-läkaren mest nöjd med?
– Vad skulle ST-läkaren göra annorlunda
– Jämförelse av ST-läkarens och handledarens mallar och diskussion kring likheter och skillnader
– De punkter ST-läkaren främst vill ha återkoppling på gås särskilt igenom
– Beröm och information om förbättringspunkter i positiv anda
– Ange de två mest positiva punkterna
– Kom överens om två förbättringspunker till nästa tillfälle

Process
Använd underlaget vid nästa tillfälle och jämför med tidigare tillfällen!
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