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Mini-CEX (Mini clinical evaluation exercise) 
 
ST-läkare_____________________________________ 
 
Bedömare____________________________________ Datum_____________ 
 

Svårighetsgrad    ☐ Enkelt    ☐ Medelsvårt    ☐ Svårt 
 

Fokus för bedömningen    ☐ Anamnes    ☐ Status    ☐ Diagnos    ☐ Behandling    ☐ Rådgivning 
 
Kliniskt sammanhang _________________________________________________________________ 

 
Delmål i ST 2021 Delmål i ST 2015 

☐ STa4 – Etik  

☐ STa5 – Ledarskap 

☐ STa6 – Lärande  

☐ STa7 – Vårdhygien och smittskydd 

☐ a1 – Ledarskap och pedagogik 

☐ a2 – Etik, mångfald och jämlikhet 

☐ a3 – Vårdhygien och smittskydd    
 

☐ STb1 – Kommunikation med patienter och närstående 

☐ STb2 – Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

☐ STb5 – Palliativ vård  

☐ b1 – Kommunikation med patienter och närstående 

☐ b2 – Sjukdomsförebyggande arbete 

☐ b5 – Palliativ vård i livets slutskede 

☐ STc 

☐ STc 

☐ STc 

☐ c 

☐ c 

☐ c 

Bedömarens förslag på hur ST-läkaren kan gå vidare (inkludera även det som gick speciellt bra): 

 
 
Definitioner att använda för bedömning av ST-läkarens kompetens  

ST-läkaren observerar annan 
läkare som utför aktiviteten 

ST-läkaren utför aktiviteten med 
proaktiv handledning 

ST-läkaren utför aktiviteten med 
reaktiv handledning 

ST-läkaren utför aktiviteten 
självständigt 

ST-läkaren utför aktiviteten själv-
ständigt och har uppvisat kompetens 
att själv handleda i den 

Aktivitet är ett kliniskt moment 
som läkaren utför i relation till en 
patient. Den kan vara ett helt ny 
eller så borde ST-läkaren känna 
till den, men kan ändå inte utföra 
någon del, inte ens med stöd. 

Aktivitet är ett kliniskt moment 
som ST-läkaren utför i relation till 
en patient. Proaktiv handledning 
betyder att bedömaren aktivt 
måste ingripa eller till och med 
avbryta eftersom läkaren uppvisar 
för stora kunskaps-luckor. 

Aktivitet är ett kliniskt moment 
som ST-läkaren utför i relation till 
en patient. Reaktiv handledning 
är när bedömaren uppfattar att 
den genomförs tillfredställande 
men vill ändå lägga till förslag för 
förbättring. 

Aktivitet är ett kliniskt moment 
som ST-läkaren utför i relation till 
en patient. Självständigt betyder 
att läkaren genomför aktiviteten 
utan att något behöver tilläggas. 
Bedömningen är att ST-läkaren 
är redo att genomföra den helt 
utan stöd.  

Aktivitet är ett kliniskt moment 
som ST-läkaren utför i relation till 
en patient. Handleda betyder att 
läkaren både kan utföra den 
föredömligt och handleda andra i 
liknande situationer. 
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ST-läkaren observerar 
annan läkare som utför 
aktiviteten 

ST-läkaren utför aktiviteten 
med proaktiv handledning 

ST-läkaren utför aktiviteten 
med reaktiv handledning 

ST-läkaren utför aktiviteten 
självständigt 

ST-läkaren utför aktiviteten 
självständigt och har upp-
visat kompetens att själv 
handleda i den 

Inte 
observerat 

Anamnes       

Status       

Bemötande       

Rådgivning       

Arbetar organisatoriskt och 
effektivt 

      

Sammanfattande klinisk förmåga 
och professionellt förhållnings-
sätt (skriv kortfattat i fritext) 

 

ST-läkarens egen handlingsplan 


