
BT kollegium Feedback Hallands sjukhus 

BT-läkare: ________________________________________________ 

Handledare: ______________________________________________ 

Klinik: ___________________________________________________ 

Teoretiska och praktiska kunskaper 

Utveckling av statustagande och praktiska färdigheter under placeringen: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Inom vilka områden bör BT läkaren fördjupa sig i och har ni i sådana fall förslag på hur:

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Når BT-läkaren de teoretiska målen (enligt BT-målbeskrivning) inom aktuell specialitet

i slutet av placeringen? 

Ja Nej 

Kommentarer:________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Diagnostisk förmåga 

Är BT-läkarens statustagning, resonemang kring differentialdiagnostik och

tillämpande av teoretiska kunskaper på godkänd nivå i slutet av placeringen? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Förmåga att leda arbete i mindre grupp (t ex rond, arbete på akutrum m m): 

Hur har BT läkaren upplevts av kollegor och övrig personal?

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2021-12-13            Bastjänstgöring i Halland bmr211  



Ja  Nej 

Underskrift 

Handledare  

_________________________ 

Underskrift 

BT-läkare 

__________________________ 

Utvecklingssidor hos BT-läkaren i rollen som ledare: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Kommunikativ förmåga i kontakt med patient/anhöriga 

Styrkor hos BT-läkaren: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Utvecklingssidor hos BT-läkaren: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Kommentar kring arbetsmoral: 

(t ex förmåga att passa tider, villighet att hjälpa till, flexibilitet, ta eget ansvar för 

handledning, initiativförmåga , tempo, noggranhet) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Handledningstillfällen (typ och datum): _______________________ 

________________________________________________________ 

Har ni arbetat ihop?  Ja  Nej   

Om Nej:  Har kontakt tagits med kollegor som arbetat med BT läkaren? 
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