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Formålet med 360°’s feedback 

360°’s feedback er en formativ, helhedsorienteret kompetencevurderingsmetode, som sætter 
fokus på dine kompetencer indenfor de fire lægeroller: 

• Kommunikator 
• Samarbejder 

• Professionel 
• Leder/administrator/organisator 

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

tværfaglige, kliniske hverdag. Data indsamles fra et antal samarbejdspartnere, der oplever, 

hvordan du fungerer i praksis. Du bestemmer selv, hvem du ønsker skal være dine 
respondenter. Data sammenholdes med din egen vurdering af din adfærd. 

Metoden kan anvendes til at udpege mulige udviklingsområder for dig.  
 

Som uddannelseslæge på RRA skal du have foretaget 360°’s feedback mindst én gang i løbet 
af din ansættelse.  

• KBU-læger efter 4 måneders ansættelse 
• I-læger efter 8 måneders ansættelse 

• H-læger 6 måneder før afslutning af ansættelse 
• AP-læger efter 6 måneders ansættelse i Medicinsk afdeling 

 
Du kan også blive bedt om at besvare spørgeskemaet (være respondent) for en af dine 

kollegaer. 
 

Dine opgaver  

I forbindelse med din introduktionssamtale på afdelingen, skal du og din hovedvejleder aftale, 
hvornår du skal have foretaget 360°’s feedback. Du vil så, når tid er, modtage en invitations-

mail fra en feedback-facilitator (FF). i forlængelse heraf aftaler du og FF, hvornår der skal 
afholdes feedback-samtale (ca. 4–5 uger efter at processen er igangsat).  

 
Du starter med at udvælge og invitere respondenter til at besvare spørgeskemaet. Du skal 

vælge min. 12 og max. 16 respondenter fra mindst 3 forskellige respondentgrupper foruden 
dig selv: 

• Speciallæger 

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

andre afdelinger 

 
Det anbefales, at du først personligt sikrer dig, at respondenten vil medvirke, og at du 

udleverer en pjece om processen til dem (se under yderligere oplysninger). Hvis ikke de 
allerede er oprettet i systemet, skal du selv oprette dem med navn og regions-email. Derefter 

skal du holde øje med, hvornår respondenterne har besvaret spørgeskemaet, og hvis 
respondenterne ikke besvarer, kan du sende en rykkermail. Du kan også via systemet sende 

dem en takke-mail, når du har modtaget deres besvarelse. 
 

Besvarelserne er anonyme. Umiddelbart før feedback-samtalen genererer FF en rapport, hvori 
respondenternes vurderinger sammenholdes med dine egne. 

 

Feedback-samtalen 

Sammen med FF gennemgår du rapporten. Samtalen skal munde ud i udarbejdelse af en 

udviklingsplan. Du har i samarbejde med din hovedvejleder herefter ansvar for, at din 
udviklingsplan indarbejdes i din individuelle uddannelsesplan. 

Såfremt rapporten påviser alvorlige problemer i din adfærd og/eller kompetenceudvikling kan 
din ledende overlæge og/eller uddannelsesansvarlige overlæge blive involveret. 

 

Yderligere oplysninger 

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 samt en pjece, som du kan downloade og 

udprinte og udlevere til dine respondenter. 

 
Materialet findes på RRA’s hjemmeside for lægelig videreuddannelse hospitalets hjemmeside. 

 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge. 

 
 


