
Evaluering ID: 41540Evaluering ID: 41540Evaluering ID: 41540Evaluering ID: 41540

Udskrevet 25. Oktober 2017 kl. 06:32 Side 1

Stillingsoplysninger

A. Stillingstype Hoveduddannelse

B. Speciale Almen medicin

C. Hospital Lægerne Bang, Müller og Mühlbrandt

D. Afdeling Almen praksis

E. Ansættelsesperiode startet 01-10-2016

F. Ansættelsesperiode afsluttet 31-05-2017

G. Hovedvejleder Anne Bang

H. Uddannelsesansvarlig overlæge/
praksistutor

Anne Bang

Evalueringen

1. Uddannelsesstedet og jeg har afstemt
forventninger til uddannelseselementet
ved introduktionen.

6: i meget høj grad

2. Jeg blev introduceret til de opgaver, jeg
skulle varetage.

5: i høj grad

3. Min hovedvejleder og jeg
samarbejdede om at udarbejde min
individuelle uddannelsesplan.

6: i meget høj grad

4. Mit behov for uddannelsesvejledning er
blevet opfyldt.

5: i høj grad

5. De planlagte kompetencevurderinger er
blevet gennemført.

6: i meget høj grad

6. Kompetencevurderinger er blevet
efterfulgt af feedback.

6: i meget høj grad

7. Jeg er blevet tilbudt karrierevejledning
svarende til mit behov.

5: i høj grad

8. Jeg har fået feedback i forhold til min
evne til at samarbejde med
sundhedsprofessionelle 1.

4: i nogen grad

9. Jeg har fået feedback i forhold til min
evne til at agere professionelt1.

5: i høj grad

10. Jeg har fået feedback i forhold til min
evne til at kommunikere1.

5: i høj grad

11. Jeg har fået mulighed for at udvikle
mig som leder/administrator og
organisator.

5: i høj grad

12. Jeg har fået supervision svarende til
mit behov i det daglige arbejde.

4: i nogen grad

Evt. kommentar til ovenstående spørgsmål:

Kunne være rart, hvis der var ligeså meget supervision, som andre yngre kollegaer får, eks. 30 min daglig. Fik 1 time/
uge, som nogen gange var for lidt, da man har "glemt" problemstillingen, når der er gået 1 uge.

13. De daglige læringsmuligheder er
blevet udnyttet.

4: i nogen grad

14. De daglige vejledere har været til at få
fat på, når jeg havde behov for det.

6: i meget høj grad
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Evalueringen (fortsat...)

15. Arbejdstilrettelæggelsen har
tilgodeset, at jeg også har varetaget
opgaver, der er relevante for, at jeg har
kunnet opnå kompetencerne som angivet i
uddannelsesprogrammet.

6: i meget høj grad

16. I arbejdstilrettelæggelsen er det blevet
prioriteret, at der har været progression i
min kompetenceudvikling.

6: i meget høj grad

17. I arbejdstilrettelæggelsen er
vejledersamtaler blevet prioriteret.

5: i høj grad

18. Jeg har fået mulighed for at udvikle
mig som underviser.

5: i høj grad

19. Jeg har haft mulighed for at deltage i
uddannelsesstedets undervisningstilbud.

6: i meget høj grad

Evt. kommentar til ovenstående spørgsmål:

Undervisning i forb. med personalemøder og klinikseminar/weekend. Meget godt.

20. Jeg har haft udbytte af
uddannelsesstedets konferencer.

0: ikke relevant

21. Jeg har oplevet, at der er en gensidigt
respektfuld omgangstone på
uddannelsesstedet.

6: i meget høj grad

22. Jeg har været tryg ved at stille
spørgsmål til kollegaer.

5: i høj grad

23. Jeg har kunnet diskutere svære
problemstillinger med mine kollegaer.

6: i meget høj grad

24. Jeg har oplevet, at jeg har arbejdet
som del af et arbejdsfællesskab.

6: i meget høj grad

25. Samlet set har uddannelsesstedets
indsats været tilfredsstillende.

5: i høj grad

26. Mit samlede uddannelsesmæssige
udbytte har været tilfredsstillende.

5: i høj grad

27. Har du andre mere generelle
kommentarer til uddannelsen på
uddannelsesstedet?

Nej


