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Återkoppling till ST-läkare efter muntlig presentation 
 
ST-läkare (presentatören): 
 

Verksamhet/sektion: 
 

Bedömare: 
 

Datum: 
 

 
På vilken nivå tycker du att ST-läkaren klarade av att 
hålla en muntlig presentation? 
 Sätt ett kryss i rätt ruta. På nivån nyss färdig specialist 
ska man klara av att hålla en presentation på ett 
utmärkt sätt. Skriv kommentarer i fritext nedan. 

ST-läkaren uppvisar 
förmåga mycket under 
vad som krävs av en 
nyss färdig specialist 

ST-läkaren uppvisar 
förmåga under vad som 
krävs av en nyss färdig 
specialist 

ST-läkaren uppvisar 
förmåga på den nivå 
som krävs av en nyss 
färdig specialist 

ST-läkaren uppvisar 
förmåga över vad som 
krävs av en nyss färdig 
specialist 

Inte observerat 

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 alt 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 
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Tekniska färdigheter 
• Förmåga att hanterade PowerPoint och annan 

relevant teknik 

     

Begriplighet/tydlighet 
• Förmåga att kommunicera ett tydligt take home 

message 

     

 
Vad var bra? Utgå från frågorna ovan. Beskriv med konkreta exempel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad kan utvecklas, vad bör göras mindre av/slutas med? Ge konkreta tips! 

 
 
Datum Underskrift av den som bedömt och återkopplat presentationen Namnförtydligande 


