
Diagnostisk radiologi - Region Øst 
360 graders evaluering af kommunikation og samarbejde 

Hoveduddannelsen 
 

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, så 
kryds af i “kan ikke bedømmes”.  
Ved afkrydsning i utilfredsstillende eller ved behov for forbedringer, er det nødvendigt at skrive 
kommentarer. Men skriv i det hele taget meget gerne kommentarer – brug bagsiden. 

 

Navn uddannelsessøgende: 
 

   Dato:  
 

 

Den uddannelsessøgende  kan ikke 
bedømmes 

utilfreds-
stillende  
(0 point) 

behov for  
forbed-
ringer  
(1 point) 

tilfreds- 
stillende  
(2 point) 

meget 
tilfreds-
stillende  
(3 point) 

behandler patienter høfligt og hensynsfuldt      

indgår i det lægefaglige og tværfaglige samarbejde til 
opnåelse af optimal radiologisk service 

     

kan kommunikerer skriftligt og mundtligt med personer, 
som indgår i det lægefaglige og tværfaglige team 

     

kan vurdere og prioritere valg af samarbejdspartnere i 
forhold til den aktuelle opgave 

     

indsamler relevant information til brug for valg og 
prioritering af billeddiagnostiske undersøgelser 

     

kan såvel mundligt som skriftligt kommunikere en klar, 
kort fyldestgørende beskrivelse af de billeddiagnostiske 
fund og anbefaling af evt. supplerende undersøgelser 

     

kan skelne imellem undersøgelsesresultater, som skal 
formidles akut eller elektivt 

     

vejleder og superviserer radiograf i forbindelse med 
undersøgelser og intervention 

     

foretager en relevant visitation af elektive og akutte 
undersøgelser både i dagtid og i vagt 

     

kan planlægge og tage ansvar for prioriteringen til 
afvikling af undersøgelser i vagten 

     

kan prioritere egen tid og ressourcer i dagtid og i vagt 
     

kan samtale med patienter i et forståeligt sprog, også i 
situationer med alvorlige diagnostiske fund 

     

kan informere patienten om risici ved den aktuelle 
undersøgelse og sikre forståelse 

     

Kommentarer: 
(brug gerne bagsiden) 

 

 

Navn:   Stilling:   Signatur:  
 
 
Udarbejdet af Uddannelsesrådet i Diagnostisk radiologi, Region Øst, december 2006. 



 

Diagnostisk radiologi - Region Øst 
Opsummering af 360 graders evaluering 

Hoveduddannelsen 
 

Navn uddannelsessøgende: Dato:                      
 
 

 
Antal skemaer med 360 graders evaluering modtaget: _______________________ 
 

 

Middelværdi beregnet nedenfor (max værdi 3): 

 
 
 

utilfreds-
stillende 
(o point) 

behov for 
forbed-
ringer 
(1 point) 

tilfreds-
stillende 
(2 point) 

meget 
tilfreds-
stillende 
 (3 point) 

middel-
værdi 

behandler patienter høfligt og hensynsfuldt 
     

indgår i det lægefaglige og tværfaglige samarbejde til 
opnåelse af optimal radiologisk service 

     

kan kommunikerer skriftligt og mundtligt med personer, 
som indgår i det lægefaglige og tværfaglige team 

     

kan vurdere og prioritere valg af samarbejdspartnere i 
forhold til den aktuelle opgave 

     

indsamler relevant information til brug for valg og 
prioritering af billeddiagnostiske undersøgelser 

     

kan såvel mundligt som skriftligt kommunikere en klar, 
kort fyldestgørende beskrivelse af de billeddiagnostiske 
fund og anbefaling af evt. supplerende undersøgelser 

     

kan skelne imellem undersøgelsesresultater, som skal 
formidles akut eller elektivt 

     

vejleder og superviserer radiograf i forbindelse med 
undersøgelser og intervention 

     

foretager en relevant visitation af elektive og akutte 
undersøgelser både i dagtid og i vagt 

     

kan planlægge og tage ansvar for prioriteringen til 
afvikling af undersøgelser i vagten 

     

kan prioritere egen tid og ressourcer i dagtid og i vagt 
     

kan samtale med patienter i et forståeligt sprog, også i 
situationer med alvorlige diagnostiske fund 

     

kan informere patienten om risici ved den aktuelle 
undersøgelse og sikre forståelse 

     

Alle kommentarer fra forrige skema – se bagsiden 
 

 

Udannelsesansvarlige overlæge : 
 
Udarbejdet af Uddannelsesrådet i Diagnostisk radiologi, Region Øst, december 2006 


