
Yleislääketiede 2019

VASTAANOTON HAVAINNOINTI

Erikoistuja __________________________________ Havainnoija ___________________________________
Päivämäärä ____________ Käynnin syy ________________________________________________________
Potilaan ikä ____ Potilastapauksen vaikeusaste: vaikea [   ], keskitaso [   ], helppo [   ]
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1. Vuorovaikutustaidot
Keskustelee potilaan kanssa
ymmärrettävällä ja empaattisella
tavalla. Osaa luoda luottamuksellisen
ilmapiirin.
2. Haastattelutaidot
Osaa ohjata keskustelua
tarkoituksenmukaisilla kysymyksillä
ja ottaa huomioon myös potilaan
huolet, odotukset ja elekielen.

3. Potilaan tutkiminen
Potilasta tutkiessa osaa hyödyntää
käytettävissä olevat tiedot
päästäkseen jatkosuunnitelmaan.
Ottaa potilaan huomioon.
4. Päätöksenteko
Osaa tehdä perusterveydenhuoltoon
soveltuvan suunnitelman
huomioiden riskit ja hyödyt. Ottaa
huomioon potilaan elämäntilanteen
ja toiveet.
5. Ammatillisuus
Suhtautuu kunnioittavasti
potilaaseen.

6. Työnhallinta
Käyttää ajan tarkoituksenmukaisesti.
Osaa käsitellä asioita tärkeys-
järjestyksessä.

7. Yleisvaikutelma

Erityisen hyvää ______________________________________________________________________________

Kehitettävää ________________________________________________________________________________

Kehittymissuunnitelma: konkreettinen tavoite, keinot sen saavuttamiseksi ja arviointi (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Erikoistujan allekirjoitus ______________________ Havainnoijan allekirjoitus____________________________

Käyttöohje:
Tämä työväline on laadittu suoraa havainnointia ja arviointia varten. Sen avulla voidaan tehdä havaintoja asioista, jotka eivät muutoin
tule ilmi. Havainnoinnista sovitaan ennakkoon. Havainnoija seuraa ennakkoon sovittua vastaanottoa tai sen osaa keskittyen sovittuihin
osaamisalueisiin. Palautekeskustelu käydään heti vastaanoton jälkeen ja siihen varataan vähintään 15 min. Palautekeskustelussa
erikoistuja esittää aina ensin oman näkemyksensä käsiteltävästä asiasta ennen havaintojen kertomista. Konkreettisesta
kehittymissuunnitelmasta sovitaan yhdessä.
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Käytännön vinkkejä vastaanoton arviointiin:

Ennen
· sovi havainnoinnin tavoitteesta ja fokuksesta sekä arvioidaanko vain osaa

vastaanotosta (anamneesi, ongelman määrittely, kliininen tutkimus,
hoitolinjaukset, elämäntapaohjanta…)

· kannattaa valita joko työpäivän ensimmäinen potilas (kaikki ajoissa
paikalla) tai listan viimeinen potilas (jää aikaa palautekeskusteluun)

· tapauksen valinta aikaisemmin havaitun tarpeen tai erikoistuvan oman
toiveen mukaan?

· sovi jo etukäteen kuinka potilas järjestetään ja informoidaan sekä kuinka
palautekeskustelu järjestetään.

· muista pyytää potilaan lupa havainnointiin ja tarv. videointia varten
kirjallinen suostumus

Vastaanoton aikana
· pysyttele potilaan ja hoitavan lääkärin katsekontaktin ulkopuolella

”kärpäsenä katossa”
· minimoi ulkopuoliset häiriöt
· älä sekaannu vastaanoton kulkuun kuin äärimmäisessä tilanteessa, esim.

jos potilasturvallisuus vaarantuu
· tee muistiinpanoja, havainnoi sanoja, ilmeitä, eleitä sisällön lisäksi

Jälkeen
· palautekeskustelu, annan ohjattavalle puheenvuoro ensin
· liitä keskusteluun suunnitelma kehittymistavoitteesta
· toista havainnointi tarvittaessa
· muista, että havainnointia tehdään erikoistujalle ja hänen ammatillisen

kehittymisensä tueksi

Miksi vastaanoton suora arviointi on tarpeen?
· lääkärin perustaitojen (haastattelu, tutkiminen, päätöksenteko)

omaksuminen on hyvän hoidon edellytys
· havainnointia tarvitaan valmentavaan palautekeskusteluun, jotta

erikoistujan osaaminen karttuisi
· havainnointia tarvitaan myös osaamisen edistymisen arvioimiseksi
· havainnointi kuuluu ammattitaitoisen ohjaajan keskeisiin työvälineisiin


