
 
 

Yleislääketiede 2021 
 

_____  / 20_____ 

YHTEISTYÖTAIDOT (itsearviointi) 
 

Havainnoitava lääkäri: 

Ohjaava lääkäri: 

Lomake palautetaan ohjaavalle lääkärille.  

 

Jos kyselyssä on osa-alue, johon et osaa vastata voit jättää sen 

tyhjäksi. 

Sujuu 

melko 

hyvin 

Sujuu 

hyvin 

Sujuu 

erittäin 

hyvin 

1. Kunnioitan kaikkia työyhteisön ammattiryhmiä    

2. Toimin yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti    

3. Osaan hyödyntää koko työyhteisön osaamista    

4. Kommunikoin työyhteisön jäsenten kanssa selkeällä tavalla    

5. Osaan antaa rakentavaa palautetta työyhteisössä    

6. Osallistun työyhteisön toiminnan kehittämiseen    

7. Pyrin varmistamaan hoidon jatkuvuuden    

8. Kommunikoin potilaiden kanssa selkeällä tavalla    

9. Laadin tarkoituksenmukaisia ja ymmärrettäviä hoitosuunnitelmia    

10. Suhtaudun kunnioittavasti ja empaattisesti potilaisiin sekä heidän 

läheisiinsä 

   

 

Yhteistyötaitojen kehittämiseksi ehdotan, että 

jatkaisin edelleen… 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

kiinnittäisin huomiota… 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksestasi! 
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YHTEISTYÖTAIDOT –LOMAKKEEN KÄYTTÖOHJE 

 

Potilaiden hoito on yhteistyötä. Yhteistyötaitojen kehittyminen kuuluu yhtenä osa-alueena 

koulutusvaiheessa olevan lääkärin (YEK, erikoistuva) ammatilliseen kasvuun. Tämän lomakkeen 

tarkoitus on koota omia havaintojasi yhteistyötaidoista sekä työyhteisössä että potilaiden 

kanssa. Lomakkeesta on eri versiot sekä itsearviointiin että työyhteisölle. 

Lomake palautetaan ohjaavalle lääkärille. 

 

Jos kyselyssä on osa-alue, johon et osaa vastata, voit jättää sen kohdan tyhjäksi. 

 

Kiitos vastauksestasi! 
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