Introduktion till bedömning av praktiska
färdigheter | Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)
Vad använder jag bedömningsmallen?

Återkoppling

Bedömningsmallen för praktiska färdigheter är en
strukturerad mall för att ge återkoppling
på ST-läkarens praktiska färdigheter. Bedömningsmallen används även för att ge återkoppling på interaktionen med patienten i samband med att läkaren
utför ett praktiskt moment som ingår i målbeskrivningen för ST-läkaren.

Återkoppling sker i direkt anslutning till bedömningen.
Det är viktigare att ST-läkaren får muntlig och skriftlig återkoppling som är konkret och specifik än att
alla kryss hamnar på ”rätt” ställe. Använd konkreta
exempel på hur ST-läkaren hanterat situationen när
du ger återkoppling. ST-läkaren och handledare ska
utifrån bedömningen tillsammans lägga upp en handlingsplan för hur ST-läkaren kan utvecklas vidare och
bestämma en tid för uppföljning.

Hur fungerar det?
Bedömningsmodellen lämpar sig bäst för relativt korta, välavgränsade praktiska färdigheter. Bedömaren
observerar ST-läkaren när denna utför det praktiska
momentet/ingreppet. Bedömaren interagerar inte
med ST-läkaren under bedömningen. Bedömaren
ska däremot kunna hjälpa ST-läkaren om det behövs
och måste vara väl förtrogen med och behärska det
aktuella praktiska momentet. Bedömaren bör ha fått
utbildning och träning i hur metoden används och i
hur återkoppling ges. Bedömningarna kan ske under
hela specialiseringstjänstgöringen. Under ”svårighetsgrad” anger bedömaren vilken svårighetsgrad hen
anser att ingreppet har.
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Några förslag på frågor bedömaren kan ställa sig då hen ger feedback
Förstår indikationen för ingreppet, känner till
anatomin och tekniken

Förbereder med adekvat med bedövning/
premedicinering/anestesi

yy På vilket sätt redovisar ST-läkaren varför
ingreppet ska genomföras?
yy På vilket sätt resonerar ST-läkaren runt val
av ingrepp och den vetenskapliga grunden
för detta val?
yy Hur redogör ST-läkaren för de anatomiska
strukturerna i området och hur de förhåller
sig till varandra?
yy Hur redogör ST-läkaren för hur ingreppet ska
genomföras?
yy Hur redogör ST-läkaren för vilka svårigheter som kan förekomma vid utförandet av
ingreppet?
yy Hur redogör ST-läkaren för potentiella komplikationer, hur dessa identifieras, undviks
och åtgärdas?

yy Om tillämpligt
Teknisk skicklighet
yy Hur genomför ST-läkaren ingreppet?
Arbetar sterilt
yy Om tillämpligt
Ber om hjälp på ett adekvat sätt
yy Känner ST-läkaren till sina egna begränsningar och hur hanterar ST-läkaren detta?
yy Hur hanterar ST-läkaren eventuell oro och
osäkerhet hos sig själv?
Avslutar ingreppet på ett adekvat sätt

Informerat och fått godkännande från patienten

yy Hur tar ST-läkaren hand om avfall och utrustning efter ingreppet?
yy Hur tar ST-läkaren hand om eventuellt
provmaterial?
yy Hur planerar ST-läkaren för hur patienten
ska övervakas och eftervårdas?

yy Hur informerar ST-läkaren patienten om
syfte, tillvägagångssätt och risker med
ingreppet?
yy Hur säkerställer ST-läkaren att patienten har
förstått och tagit till sig informationen och
samtycker till ingreppet?
yy Hur svarar ST-läkaren på patientens frågor?

Kommunikationsförmåga med patient
och personal

Förbereder ingreppet på ett adekvat sätt
(inkl. hygienaspekter)

yy Hur bemöter och interagerar ST-läkaren med
patienten?
yy Hur kommunicerar ST-läkaren med patienten
under ingreppet?
yy På vilket sätt tar ST-läkaren hänsyn till
patientens personliga förutsättningar?
yy På vilket sätt utforskar ST-läkaren patientens
tankar, oro och önskningar?
yy Hur bemöter ST-läkaren assisterande
personal?
yy Hur instruerar ST-läkaren assisterande
personal?

yy Hur förbereder ST-läkaren utrusning som
behövs vid ingreppet?
yy Hur säkerställer ST-läkaren goda
ergonomiska förutsättningar för ingreppet?
yy Hur säkerställer ST-läkaren att patienten har
det så bekvämt som möjligt?
yy Hur säkerställer ST-läkaren vårdhygienen/
sterilitet?
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