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POTILASPALAUTE-LOMAKE 

Vastaanotto ja potilaiden hoito ovat yhteistyötä. Tämän lomakkeen avulla voit antaa palautetta 

lääkärin vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista, ja auttaa häntä kehittymään työssään. 

Palautekysely liittyy lääkärikoulutukseen. 

Lomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vastaaminen tai vastaamatta jättäminen vaikuta 

hoitoosi. Täytä kysely nimettömänä ja palauta se lääkärin ohjeen mukaisesti. Palautteesi 

käsitellään nimettömänä muiden palautteiden joukossa. Lomake täyttää EU:n tietosuojakriteerit. 
 

Tapaamasi lääkäri: Vuosi   _________ 

 
Miten nämä väittämät kuvaavat kokemustasi vastaanotosta? 

Väite Täysin 

samaa 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

 

Osittain 

eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

 

En osaa 

sanoa 
Mikä sujui hyvin, mitä parannettavaa? 

Lääkäri kuunteli minua.  
 
 

     
 

Sain mahdollisuuden kertoa 
huolistani ja peloistani. 
 

     
 

Olin mukana päättämässä  
omasta hoidostani. 
 

     
 

Jatkosuunnitelma on minulle 
ymmärrettävä ja selkeä.  
 

     
 

Vastaanoton jälkeen tunnen 
selviytyväni paremmin 
terveysongelmani/sairauteni 
kanssa kuin ennen 
vastaanottoa. 

     

 

 

 

Muita kommentteja vastaanotosta 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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LOMAKKEEN KÄYTTÖOHJE 

 
• Tällä lomakkeella kootut tiedot on tarkoitettu käytettäväksi ennalta sovitussa kouluttajan ja 

erikoistuvan tapaamisessa, jolle on asetettu tavoite. Kouluttajan tärkein tehtävä on ”ajatteluttaa” 

erikoistuvaa.  

• Työvälineen avulla kerätään lääkärin toiminnasta potilaspalautetta joko etä- tai lähivastaanoton 

jälkeen. 

 •    Lomakkeeseen ei tule kirjata mitään potilasta yksilöiviä tietoja. Identiteettisuojasta on huolehdittava 

       kaikissa lomakkeen käsittelyvaiheissa.  

•    Tietosuojan turvaamiseksi palautetta pyydetään kaikilta potilailta esimerkiksi yhden viikon ajalta. 

• Lomake voidaan antaa potilaalle eri tavoin (esimerkiksi vastaanoton jälkeen, postittaa kotiin, lähettää 

sähköinen palautelinkki sähköpostilla tai tekstiviestillä). 

 •    Palautteet ohjataan kouluttajalle, joka laatii niistä koosteen ohjauskeskustelussa käytettäväksi. 

 

Tapausten valinta 

Tapaukset voi valita esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

o Neuvola, päivystys, kiireetön vastaanotto 

o Mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisilta potilailta tai omaisilta 

Ohjauskeskustelu 

• Palautteiden käsittelyyn varataan aikaa noin 30–60 min. 

• Palautteen käsittelyssä hyödynnetään valmentavaa ohjausotetta. Erikoistuja kertoo omat huomionsa 

palautteesta ensin ja tämän jälkeen kouluttaja täsmentää kysymyksillään erikoistuvan pohdintoja.  

• Keskustelun lopuksi erikoistuva laatii kouluttajan tuella suunnitelman omalle kehittymiselleen ja 

tallentaa sen sekä palautteiden koosteen ELSA:an.  

o Yksittäisen potilaan antamia palautteita ei saa tallentaa ELSA:an.  
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