
360 graders feedback vedr. lægerollerne kommunikator, samarbejder 
professionel og leder/administrator/organisator, Radiologi  

Disse informationer vil ikke blive vist til den uddannelsessøgende, men vil sammen med andre 
bedømmelser blive videregivet i summarisk form. Hvis du ikke har haft mulighed for at 
observere i de nævnte aktiviteter, så̊ kryds af i “kan ikke bedømmes”. 
Ved afkrydsning i Feltet ”Ikke tilfredsstillende” eller ”Mulighed for forbedring”, er det nødvendigt at 
skrive kommentarer i feltet på side 2. Men skriv i det hele taget meget gerne kommentarer. 
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Dato  0 point 1 point 2 point 3 point  
Navn  

 
Ikke 
tilfreds- 
stillende  
 

Mulighed 
for 
forbedring 

Tilfreds- 
stillende  

Meget 
tilfreds- 
stillende  

Kan ikke 
bedømmes 

 

1 Indsamler relevant information herunder 
kontraindikationer til brug for valg og 
prioritering af radiologiske 
undersøgelser 

     

2 Foretager en relevant visitation og 
prioritering af akutte undersøgelser 

        

3 Kan informere patienten om risici ved 
den aktuelle undersøgelse og sikre 
samtykke 

         

4 Kan med situationsfornemmelse og 
empati samtale med patienter og 
pårørende i et forståeligt sprog 

     

5 Kan på professionel vis kommunikere 
mundtligt og skriftligt med personer som 
indgår i det sundhedsfaglige team 

         

6 Kan såvel mundtligt som skriftligt 
kommunikere en klar, kort 
fyldestgørende beskrivelse af de 
radiologiske fund og evt. anbefaling af 
supplerede undersøgelser 

         

7 Indgår aktivt i det lægefaglige og 
tværfaglige samarbejde 

         

8 Agerer konstruktivt på feedback      

9 Giver konstruktiv feedback          

10 Erkender egne grænser og forstår at 
sige fra og søge råd, når egne 
kompetencer ikke er tilstrækkelige 

         

11 Udviser engagement i det daglige 
arbejde 

         

12 Udviser ansvarlighed overfor fælles 
arbejdsopgaver 

         

13 Anvender afdelingens instrukser          

14 Kan prioritere egen tid og ressourcer          
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Yderligere ønskes disse kvalitative spørgsmål besvaret: 
 
Denne læge bør blive ved med: 
 

Denne læge bør undlade: 
 

Denne læge bør begynde på: 
 

Eventuelle yderligere kommentarer: 
(Skal udfyldes hvis der er krydset af i Felterne ”Ikke tilfredsstillende” og ”Mulighed for forbedring”) 

 


