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Formålet med 360°’s feedback 
360°’s feedback er en metode til formativ, helhedsorienteret kompetencevurdering af 
uddannelseslæger indenfor de fire lægeroller: 

• Kommunikator 
• Samarbejder 

• Professionel 
• Leder/administrator/organisator 

 
Med 360°’s feedback indsamles der systematiske data om, hvordan lægen fungerer i den 

tværfaglige, kliniske hverdag. Data indsamles fra et antal samarbejdspartnere som fx dig, der 
oplever, hvordan lægen fungerer i praksis. Data sammenholdes med lægens egen vurdering af 

sin adfærd. Metoden kan anvendes til at udpege mulige udviklingsområder for lægen.  
 

Alle uddannelseslæger skal have foretaget 360°’s feedback mindst én gang i løbet af deres 

ansættelse på RRA. Lægen udvælger selv min. 12 og max. 16 respondenter fra mindst 3 
forskellige respondentgrupper: 

• Speciallæger 
• Uddannelseslæger  

• Plejepersonale (sygeplejersker, SOSU-assistenter) 
• Andre samarbejdspartnere fx jordemødre, bioanalytikere, sekretærer, personale fra 

andre afdelinger 
 

Alle besvarelser er anonyme og sker via en webbaseret IT-platform. 
 

Dine opgaver  

Som respondent vil du modtage en mail fra den uddannelseslæge, der har inviteret dig. Du 
bliver i denne mail bedt om at svare på en række spørgsmål om lægen.  

 
Spørgeskemaet består af en række handlingsorienterede udsagn fx: „Denne læge kommer til 

tiden“. Svarkategorierne er:  
 

• Aldrig 
• Næsten aldrig  

• Sjældent  
• Af og til  
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• Ofte  
• Næsten altid 

• Altid  

 
Såfremt man ikke finder, at man kender uddannelseslægen godt nok til at svare på et eller 

flere af udsagnene, springer man bare disse over. 
 

Ud over at score udsagnene kan man i slutningen af spørgeskemaet er der til sidst mulighed 
for at give individuelle kommentarer vedrørende: 

• Denne læge bør blive ved med... 
• Denne læge bør holde op med... 

• Denne læge bør begynde på... 
• Eventuelle yderligere kommentarer…. 

 
Disse kommentarer er et meget vigtigt indholdselement i den endelige rapport, som den yngre 

læge får, når undersøgelsen er færdig. Imidlertid refereres de ordret i rapporten, og det er 
derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du formulerer disse kommentarer – suppler evt. 

med eksempler. 

 
Besvarelsen tager 10-15 min og foretages i din arbejdstid. 

Dine svar anonymiseres og bearbejdes sammen med de andre respondenters svar af systemet 
til en rapport, hvori jeres svar sammenholdes med lægens egne svar. Rapporten udtrækkes fra 

systemet af feedback-facilitatoren, der skal give uddannelseslægen feedback. 
Uddannelseslægen kan således ikke selv se de enkelte besvarelser. 

 
Feedback-samtalen munder ud i udarbejdelse af en udviklingsplan, som skal konkretisere 

udviklingsområder for lægen.  
 

Din feedback er vigtig 

360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse skal bidrage til at kvalificere yngre læger til 
at matche den moderne lægerolle herunder blive bedre til at samarbejde med alle faggrupper 

og patienter og pårørende. 360°’s feedback bidrager også til en bedre feedback-kultur på 
afdelingerne og hospitalet. 

 
Uddannelseslægerne er generelt meget glade for at få kvalificeret respons på deres indsats. De 

er glade for at få at vide, hvad de er gode til, og de er også glade for at få at vide, hvad de 
kan blive bedre til: 

”Jeg er beæret over, at så mange har brugt tid på at give mig en tilbagemelding på, hvordan 

jeg er at samarbejde med” 

 

Yderligere oplysninger 
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Der er udarbejdet forskelligt materiale til brug i forbindelse med 360°’s feedback; herunder en 
manual, hvor du kan læse mere om 360°’s feedback. Manualen kan findes på hospitalets 

hjemmeside om lægelig videreuddannelse. 

 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til hospitalets uddannelseskoordinerende læge. 


