3. Checklister og vurderingsskalaer, der anvendes som hjælpemidler
ved evaluering af de enkelte mål
Vurderingsskala til bedømmelse af operativ teknik (VOT)
Skalaen kan anvendes ved forskellige indgreb, på forskellige uddannelsesniveauer og inden for samme indgreb over tid
til dokumentation for progression i tekniske færdigheder. Reference: Reznik R et al.: Testing technical skills via an
innovative ”Bench Station” examination. Am J Surg 1997; 173: 226-30.
Lægens navn: _________________________________________________
Dato: _______________________
Kode: ________________________________ Operation: ___________________________________________
Hospital/afd.: __________________________ Supervisor: ___________________________________________
Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsessøgende læges udførelse inden for hver kategori, uden at tage hensyn til
lægens uddannelsesniveau.

1
Respekt for
vævsstrukturer

2

Hyppig og unødvendig
belastning af væv eller
beskadigelse ved
uhensigtsmæssig brug af
instrumenter

1
Tid og
bevægelser

2

Mange unødvendige
bevægelser

1
Instrumenthåndtering

Kendskab til
instrumenter

Spørger ofte efter forkerte
instrumenter eller anvender
forkerte instrumenter

1

Fremdrift i
operationen

Anvendelsen af
assistent

2

3

2

4

3

5
Flydende anvendelse
af instrumenterne og
ingen klodsethed

4

3

5
Tydeligt fortrolig med
instrumenterne og
deres navne.

4

3

5
Tydeligt forud
planlagt
operationsforløb med
uanstrengt overgang
fra den ene fase til den
næste.

4

Anvender assistenterne
hensigtsmæssigt det
meste af tiden

2

5
Tydelig
økonomisering med
bevægelserne og
maksimal effektivitet

Demonstrerer en vis
forud planlægning af
indgrebet og har en
timelig fremdrift i dets
forløb.

Placerer konsekvent
assistenten dårlig eller
undgår at bruge denne

1
Kendskab til den Utilstrækkeligt kendskab.
specifikke
Har behov for specifik
instruktion for hver fase af
procedure

4

Kender navnene på de
fleste instrumenter og
anvender de rigtigte

Stopper tit operationen og
synes ubekendt med næste
skridt

1

3

5
Håndterer væv
hensigtsmæssigt med
minimal vævsskade

Kompetent anvendelse
af instrumenterne, men
virker lejlighedvis stiv
eller klodset.

2

1

4

Effektivt tid /
bevægelsesmønster,
men enkelte
unødvendige
bevægelser.

2

Bruger instrumenterne
uhensigtsmæssigt ved
forsigtige, tøvende eller
klodsede bevægelser

3
Omhyggelig
håndtering af væv, men
forårsager lejlighedsvis
uhensigtsmæssig
vævsskade

3

5
Anvender assistenter
strategisk korrekt og
med størst udbytte i
alle faser.

4

Kender alle vigtige
faser i operationen

5
Demonstrerer
fortrolighed med alle
faser af operationen.

operationen.
Generelt har lægen løst opgaven:
Tilfredsstillende ☐

Borderline

☐

Utilfredsstillende

☐

Eventuelle bemærkninger:
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