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Instruktioner för bedömning enligt CBD  

Vad är CBD? 

CBD är en strukturerad diskussion i vilken man avhandlar kliniska fall som ST-läkaren själv 

handlagt. Fokus i samtalet ligger på bedömningen och diskussionen gällande det kliniska 

handläggandet. 

Vem kan bli bedömare? 

Bedömaren måste ha genomgått utbildning i att bedöma och ge feedback, vara specialist 

inom det aktuella området, bör ha tillräcklig erfarenhet av det medicinska ämnet som skall 

avhandlar och kunna interagera med ST-läkaren på ett kompetent sätt. Det är viktigt att olika 

personer bedömer ST-läkaren, inte bara den personliga handledaren. 

Hur fungerar det? 

ST-läkaren tar initiativet till diskussionen. Varje CBD representerar olika kliniska problem, i 

första hand inom områden som ingår i målbeskrivningen. ST-läkaren skall välja två färska 

journalförda, kliniska fall. Bedömaren skall välja ut ett av fallen. Diskussionen skall utgå från 

och ha fokus på ST-läkarens egna journalanteckningar och kan ta cirka 20 minuter, 

inkluderande återkoppling och ifyllande av formuläret. Ibland kräver det hela mer tid. 

Vilken specifik kompetens mäter CBD? 

Frågeområde Positiva indikatorer 
Journalanteckning Tydliga, korrekta, signerade anteckningar som fokuserar på problemet så 

att en annan läkare kan se hur ST-läkaren tänkt och planerat. Logik i 
förhållande till andra anteckningar. 

Klinisk bedömning Att ST-läkaren har förstått patientens sjukhistoria och gjort en klinisk 
bedömning utifrån väl genomförd anamnes och status, diskuterar 
differentialdiagnostiska aspekter. 

Undersökningar och 
remittering 

Diskuterar det logiska valet av undersökningar och eventuella remisser. 

Behandling Diskuterar olika behandlingar, beaktar fördelar och risker. 

Uppföljning och 
framtida planering 

Diskuterar hur uppföljning och planering inför framtiden har formulerats i 
anteckningen. 

Professionellt 
förhållningssätt 

Diskuterar om vården av patienten har skötts med respekt, medkänsla och 
empati, om läkaren ingivit förtroende i sitt resonemang gällande 
handläggningen, har patientens behov av att må så bra som möjligt 
tillgodosetts. Har läkaren respekterat sekretessen, diskutera hur man i 
journalanteckningen kan utläsa en etisk dimension och medvetenhet 
angående eventuella legala aspekter, insett sina egna begränsningar. 

Sammantagen klinisk 
bedömning 

Sammantagen bedömning baserad på ovanstående resonemang 

 

 

 

Utvärdering av ST-läkare i geriatrik SLL  


