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Återkoppling till ST-läkare efter muntlig presentation 

Syftet med denna bedömningsmall är att hjälpa din kollega med återkoppling för att hen skall bli bättre på att hålla en pedagogisk, informativ, 

entusiasmerande föreläsning. Punkterna för återkoppling i bedömningsmallen kan hjälpa dig som bedömare att ge en mer strukturerad och 

heltäckande återkoppling. 

ST-läkare (presentatör): 

 
Verksamhet/sektion: 

 
Bedömare: 

 
Datum: 

 

 

På vilken nivå tycker du att ST-läkaren höll den 
muntliga presentationen? Sätt ett kryss i rätt ruta. 

Ja, det stämmer Kompetensen kan utvecklas, specificera: 

Introduktionen och presentationen av sig själv   
Disposition 

• Tydlig och strukturerad presentation 

• Tydlig röd tråd i presentationen 

• Förmåga att hålla tiden 

  

Nivå i förhållande till målgrupp 
Förmåga att anpassa nivån på presentationen i 
relation till åhörarna 

  

Retorik 

• Förmåga att fånga åhörarnas uppmärksamhet och 
behålla den 

• Använder röst och kroppsspråk  

• Förmåga att inspirera och engagera 

• Anpassar sin presentation till mediet, dvs. web-
baserat alternativt fysiskt möte 

  

Öppenhet 

• Förmåga att skapa en nyfiken stämning 

• Förmåga att bidra till ett öppet diskussionsklimat 

• Förmåga att hantera frågor/besvärliga situationer 
på ett professionellt sätt 

  

Tekniska färdigheter   
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Förmåga att hanterade PowerPoint och annan 
relevant teknik 
Begriplighet/tydlighet 
Förmåga att kommunicera ett tydligt take home 
message 

  

På vilken nivå tycker du att ST-läkaren klarade av att 
hålla en muntlig presentation? 
 Sätt ett kryss i rätt ruta. Skriv kommentarer i fritext 
nedan. 

  

 

Sammanfattning om vad som var bra och vad som ska utvecklas eller tas bort. Ge konkreta exempel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum 
 
____________ 

Underskrift and den som bedömt och återkopplat presentationen 
 
______________________________________________________ 

Namnförtydligande 
 
_____________________________________________ 

 


