Bedömning av kliniskt arbete (Mini-CEX)
(mini clinical evaluation exercise)

Utbildningsläkarens namn:……………………………………………
Datum:………………
Fallets komplexitet:
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Något särskilt bra:.............................................................................................. .....................
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Att utveckla:………………………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Fokus för utvärderingen:
Anamnes & status
Bedömning/diagnos
Behandling
Planering
Bedömare:……………………………………………….. Signatur………………….................. Datum:……………….

Kriterier för utvärdering av klinisk kompetens
1. Anamnestagning

-låter patienten berätta
-ställer relevanta frågor (öppna och specificerade)
-uppfattar både verbal och icke verbal kommunikation

2. Klinisk undersökning

-undersöker efter ett logiskt system
-förklarar skeendet för patienten
-visar varsamhet och är lyhörd för patientens komfort
-iakttar hygienaspekter

3. Kommunikation

-presenterar sig
-talar med patienten på ett öppet, ärligt, empatiskt och jargongfritt sätt
-beaktar patientens behov och perspektiv
-förvissar sig om att en överenskommelse avseende undersöknings- och
behandlingsplan föreligger och att denna är förankrad hos patienten.

4. Klinisk bedömningsförmåga

-ställer adekvat diagnos/diffdiagnos
-formulerar en adekvat utredningsplan
-föreslår en relevant behandlingsplan
-gör en nytta/riskbedömning

5. Bemötande/professionellt
förhållningsätt

-visar respekt, medkänsla/empati
-skapar tillit
-uppträder på ett etiskt sätt (fördomsfritt)
-medveten om gällande relevanta rättsliga ramar
-visar medvetenhet om egna begränsningar

6. Organisationsförmåga /
effektivitet:

- håller tidsplanen
-kan summera kortfattat och koncist

7. Övergripande klinisk förmåga -visar tillfredsställande klinisk bedömning
-gör en tillfredsställande syntes av fallet
-visar omtanke och effektivitet
-anger lämplig utredningsgång och behandlingsplan
-använder lämpliga resurser på ett effektivt sätt
-avväger risker och fördelar på ett tillfredsställande sätt
-iakttar hygienaspekter
-tar till sig kritik

