
 
 

 

 
 
 
360-graders evaluering af ”blødere” kompetencer 
 
Lægens rolle som medicinsk ekspert vurderes overvejende igennem opfyldelsen af kompetencerne i 
logbogen. De øvrige lægerollers kompetencer kan vurderes ved en såkaldt 360-graders evaluering. Ved 
denne evaluering vurderes lægens kompetencer af forskellige samarbejdspartnere i afdelingen (forvagt, 
bagvagt, sygeplejersker) og personale på andre afdelinger, f.eks. operationsgang, fødegang, fødeklinikker 
og barselsgang. Der bør om muligt være mindst 15 bedømmere, for at eventuelle problemer træder frem. 
Den uddannelsessøgende vælger selv, hvem han eller hun vil bedømmes af, da tilliden til bedømmeren er 
afgørende for den værdi, som den uddannelsessøgende kan tillægge bedømmelsen. 
 
Bedømmeren afleverer det udfyldte skema til den uddannelsessøgendes vejleder (via intern post eller 
lignende), der siden diskuterer svarene med den uddannelsessøgende. Bedømmeren bør være anonym, og 
bedømmeren er ikke den, som bedømmelsen skal diskuteres med, da ideen med evalueringen er, at 
svarene skal være så ærlige som muligt. 
 
Uddannelsesudvalget er ved at udarbejde et skema, der kan benyttes til 360-graders evalueringen, men da 
det endnu ikke er færdigt vedlægges en 360-graders evaluering der planlægges anvendt af speciallæger på 
Hvidovre Hospital. Denne kan bruges som inspiration. Uddannelsesudvalgets egen 360-graders 
evaluering vil blive lagt på DPS´s hjemmeside, når den er færdig. 
 
Når du skal gennemgå evalueringen med din vejleder kan det være nyttigt for dig, at du også selv har 
udfyldt evalueringen. Det er en fordel, hvis du har haft mulighed for at se svarene inden, og at der er sat 
tilstrækkelig tid af til samtalen. Samtalen kan dermed tage udgangspunkt i din egen vurdering af dine 
stærke og svage sider, således at du kan bruge den til konstruktiv feedback.  
 
Ideen med 360°-evaluering er altså at du får en mulighed for bedømmelse af dine forskellige kompetencer 
til eget brug. Evalueringen er et værktøj til personlig udvikling. Evalueringen skal kun deles med 
personer du har tillid til. 
Der har været talt om, at 360-graders evaluering skal være et værktøj, der kan bruges til vurdering af 
ansøgere til uddannelsesstillinger. Dette er fortsat ikke aktuelt, og derfor er 360-graders evaluering fortsat 
et frivilligt værktøj du og din vejleder kan blive enige om at bruge. 
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