
Specialistutbildningens milstolpar 2018

HU allmänmedicin och HUS primärvårdsenhet

Milstolpar på vägen till specialist i allmänmedicin
- kompetensutveckling med hjälp av riktgivande delmål

Instruktioner

Kompetensen växer och utvärderas

Allmänläkarens kompetens utvecklas och fördjupas gradvis under hela
karriären. En läkare under specialisering lär sig bäst genom att arbeta som
läkare − under god handledning. Till handledningen hör respons och
kontinuerlig utvärdering av kompetensnivån.

För att kunna bedöma den nuvarande kompetensnivån behövs
överenskomna kriterier. Kriterierna fungerar som ett redskap. De beskriver
den allmänmedicinska specialistutbildningens åtta centrala
kompetensområden. Dessa är indelade i kompetensnivåer, som innefattar
egna lärandemål. Kompetensens tillväxt beskrivs som milstolpar, eller
etapper, på tre olika nivåer. Med hjälp av milstolparna kan läkare under
specialisering identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov samt skapa en
plan för fortsatt lärande med sin handledare.

Systematisk utvärdering

Detta redskap är ett stöd och hjälpmedel för professionell utveckling. Det är
avsett endast för läkare under specialisering och deras handledare.

Kunskapsnivån bör utvärderas regelbundet, exempelvis varje år. Syftet är 
att läkare under specialisering gör en självutvärdering som kompletteras 
med observationer som insamlats på olika sätt. Helst definieras på förhand 
hur utvärderingen avvägs, till exempel enligt föregående års plan. I 
blanketten nämns exempel på redskap som kan användas vid 
bedömningen. Redskapen har publicerats i Yle-portföljen . Läkaren som är 
under specialisering diskuterar resultaten med sin handledare och de gör 
tillsammans upp en utvecklingsplan.

Hur väljer man nivå?
Kompetensen utvärderas i vardagliga arbetssituationer genom att jämföra
det praktiska kunnandet med de olika kompetensnivåernas kriterier.

· Välj markeringen i mitten av en nivå, då du känner att ditt
kunnande är på nivån i fråga och du även behärskar
kompetenserna på de föregående nivåerna.

· Välj markeringen mellan två nivåer, då du känner att du kan allt
sakinnehåll i de föregående nivåerna och också en del av
kompetenserna på de högre nivåerna.

· Enbart en markering per utvärderingstillfälle är tillåten.

ALLTSÅ: För att komma till en viss nivå måste läkaren under specialisering
behärska sakinnehållet även i de föregående nivåerna.

Spara blanketten för senare bruk!

Spara självutvärderingar och blanketter för att kunna återkomma till dem
vid nästa utvärderingstillfälle.

Märk att denna blankett fokuserar på så kallade kärnkompetenser. 
Utbildningsprogrammets alla kompetensmål finns i Yle-portföljen  
(//moodle.helsinki.fi).
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De allmänna beskrivningarna av de olika kompetensnivåerna kan användas som hjälp då man utvärderar sin kompetensnivå.

Nivå 1 / Novis Nivå 2 / Läkare i mitten av sin specialisering Nivå 3 / Läkare mot slutet av sin specialisering
Söker information problembaserat och tillämpar den 
ändamålsenligt. Handlar konsekvent i sedvanliga 
situationer. Behöver ibland stöd och vägledning av en 
äldre kollega. 

Känner till hur olika beslut påverkar berörda parter 
i ett långvarigt perspektiv. Tillämpar kunskap och 
rekommendationer kompletterat med egna 
erfarenheter. Klarar av belastande och komplexa 
arbetssituationer och har förmåga att prioritera. 

Använder medvetet och kontinuerligt ett 
helhetsomfattande arbetssätt. Integrerar och producerar 
information för att ta hand om patientens problem. Handlar 
patientorienterat i samarbete med de parter som deltar i 
patientens vård och använder resurser på ett förnuftigt sätt.  

Exempel: Läkare under specialisering S har tjänstgjort i olika läkaruppdrag i ungefär tre år efter att han/hon utexaminerades, varav 1,5 år på hälsocentral. 
Han/hon tycker att han/hon arbetar enligt beskrivningen i nivå 1, men en del av ämnena i nivå 2, t.ex. betydelsen av egna attityder eller jäv har inte 
behandlats i något forum, så han/hon har inte en uppfattning om hur dessa påverkar hans/hennes arbetssätt. Han/hon markerar nivå 1. 

KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING Nivå 1 Nivå 2

PROFESSIONALISM 

Detta kompetensområde handlar om att utöva 
läkaryrket på ett etiskt korrekt sätt med 
kompromisslös respekt för mångfald och 
diversitet.
Målsättning: Jag känner till de yrkesetiska 
principerna och följer dem i mitt arbete.   

Jag bemöter patienter, kollegor och 
andra medarbetare som jämlika och 
respekterar deras övertygelser, åsikter 
och rättigheter.
Jag använder enbart metoder som 
baserar sig på medicinsk forskning eller 
god medicinsk praxis. 
Jag identifierar och beaktar etiska 
problem som kommer upp i arbetet och 
konsulterar vid behov. 
Jag identifierar mina ekonomiska 
bindningar.

Jag är medveten om mina attityder och 
värderingar samt om att dessa påverkar 
mitt arbete som läkare. 
Jag gör upp en vårdplan i samförstånd 
med patienten, men så att jag också 
beaktar andra klienter, som behöver 
samma tjänster, samt de tillgängliga 
resurserna. 
Jag tar upp etiska problem som jag 
identifierat så att de kan behandlas t.ex. 
med en förman eller på interna möten. 
Jag är medveten om mina eventuella jäv 
i mina vårdbeslut och då jag fattar övriga 
beslut (t.ex. släktskap eller starka 
känsloband).

Jag upprätthåller en saklig vårdrelation 
fastän jag inte skulle nå samförstånd 
med patienten. 
Förutom ekonomiska bindningar 
identifierar jag också mina personliga 
bindningar (t.ex. personlig sjukdom). 
Jag kan stöda en kollega i 
problemsituationer.

Självutvärdering 15 / 1 / 2018:      

Nivå 3
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KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING 

PROFESSIONALISM 

Detta kompetensområde handlar om att utöva 
läkaryrket på ett etiskt korrekt sätt med 
kompromisslös respekt för mångfald och olikheter. 

Målsättning: jag känner till de yrkesetiska 
principerna och följer dem i mitt arbete.  

Jag bemöter patienter, kollegor och 
andra medarbetare som jämlika och 
respekterar deras trosuppfattning, 
åsikter och rättigheter. 

Jag använder enbart metoder som 
baserar sig på medicinsk forskning 
eller god medicinsk praxis. 

Jag känner igen och beaktar etiska 
problem som kommer upp i arbetet 
och konsulterar vid behov. 

Jag känner igen mina ekonomiska 
bindningar. 

WŀƎ ŅǊ ƳŜŘǾŜǘŜƴ ƻƳ Ƴƛƴŀ ŀǘǘƛǘȅŘŜǊ ƻŎƘ 
ǾŅǊŘŜǊƛƴƎŀǊ ǎŀƳǘ ŀǘǘ ŘŜǎǎŀ ǇňǾŜǊƪŀǊ 
Ƴƛǘǘ ŀǊōŜǘŜ ǎƻƳ ƭŅƪŀǊŜΦ

WŀƎ ƎǀǊ ǳǇǇ ǾňǊŘǇƭŀƴŜƴ ƛ ǎŀƳŦǀǊǎǘňƴŘ 
ƳŜŘ ǇŀǘƛŜƴǘŜƴΣ ƳŜƴ ǎň ŀǘǘ ƧŀƎ ƻŎƪǎň 
ōŜŀƪǘŀǊ ŀƴŘǊŀ ǾňǊŘǎǀƪŀƴŘŜ ǎƻƳ 
ōŜƘǀǾŜǊ ǎŀƳƳŀ ǘƧŅƴǎǘŜǊ ƻŎƘ ǘƛƭƭƎŅƴƎƭƛƎŀ 
ǊŜǎǳǊǎŜǊΦ

WŀƎ ǘŀǊ ǳǇǇ Ŝǘƛǎƪŀ ǇǊƻōƭŜƳ ǎƻƳ ƪƻƳƳƛǘ 
ŦǊŀƳ ǎň ŀǘǘ ŘŜ ƪŀƴ ōŜƘŀƴŘƭŀǎ ǘΦŜȄΦ ƳŜŘ 
Ŝƴ ŦǀǊƳŀƴ ŜƭƭŜǊ Ǉň ŀǊōŜǘǎǇƭŀǘǎŜƴǎ 
ƳǀǘŜƴΦ

WŀƎ ŅǊ ƳŜŘǾŜǘŜƴ ƻƳ Ƴƛƴŀ ŜǾŜƴǘǳŜƭƭŀ ƧŅǾ 
ƛ ǾňǊŘōŜǎƭǳǘŜƴ ƻŎƘ ǀǾǊƛƎŀ ōŜǎƭǳǘ όǘΦŜȄΦ 
ǎƭŅƪǘǎƪŀǇ ŜƭƭŜǊ ǎǘŀǊƪǘ ƪŅƴǎƭƻōŀƴŘύΦ

Jag upprätthåller en saklig vård-
relation fastän jag inte skulle nå 
samförstånd med patienten. 

Förutom de ekonomiska känner jag 
även igen mina personliga 
bindningar (t.ex. personlig 
sjukdom). 

Jag kan stöda en kollega i problem-
situationer. 

Självutvärdering

Exempel på lämpliga utvärderingsmetoder: 
Redskapen och instruktioner för dem har 
publicerats i Yle-portföljen (//
moodle.helsinki.fi)

Utvärdering av ett mottagningstillfälle 
Blanketten ’Handledning utgående från ett patientfall’ inklusive granskning av patientjournaltexter
Mottagningsdagbok  
Utvärdering av samarbetsförmåga
Reflektionskort (fråga allmänmedicinteamet vid HUS primärvårdsenhet)

Personlig utvecklingsplan:

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Självutvärdering

Självutvärdering
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KOORDINERING AV VÅRDEN  OCH 
DEN EGNA VERKSAMHETSMILJÖN

Detta kompetensområde handlar om koordinering av 
patientens undersökningar, vård och rehabilitering 
samt kontinuitet i vården.  

Målsättning: En vårdplan som utgår från 
patientens behov görs upp i samråd med 
patienten och de övriga som deltar i 
patientens vård.

Jag säkerställer kontinuiteten i vården 
genom att följa upp utvecklingen av 
patientens hälsotillstånd och 
resultaten av undersökningar jag 
ordinerat. Jag ger patienten fortsatta 
vårdanvisningar personligen eller via 
olika informationskanaler både vid 
mottagnings- och jourbesök.

Jag tar hand om patientens vård efter 
en period inom specialsjukvården, 
annan konsultering eller rehabilitering. 

Jag kan anlita arbetsgemenskapens 
övriga expertis då vårdplaner planeras 
och genomförs(t.ex. fysio- och 
ergoterapeuter, sjuksköterskor, 
hemsjukvården, socialarbetare).

Jag tar vid behov helhetsansvar för 
patientens hälsorelaterade problem. 

Jag känner till de tjänster som 
erbjuds av andra instanser inom 
hälso-, sjuk- och socialvården och jag 
kan vid behov hänvisa patienten till 
dessa instanser.  

Jag förstår primärhälsovårdens och 
arbetsgemenskapens roll samt 
mottagningssituationens betydelse i 
patientens vård. 

Jag kan utnyttja ett multi-
professionellt vårdteam för att 
hitta lösningar på patientens hälso-
problem. 

Jag beaktar patienten, patientens 
närmiljö och servicesystemets 
resurser då vården planeras. 

Jag deltar i att göra upp lokala 
vårddirektiv och vårdkedjor. 

Jag deltar i att introducera och 
implementera vårddirektiv och 
vårdkedjor.  

Exempel på lämpliga utvärderingsmetoder: 
Redskapen och instruktioner för dem har 
publicerats i Yle-portföljen  (//
moodle.helsinki.fi)

Blanketten ’Handledning utgående från ett patientfall’ inklusive granskning av patientjournaltexter
Utvärdering av samarbetsförmåga
Utvärdering av ett mottagningstillfälle 
Analys av remisser, konsultationer och epikriser samt vårdplaner tillsammans med handledaren eller i grupp 

Personlig utvecklingsplan:

KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING Nivå 2Nivå 1 Nivå 3

Självutvärdering

Självutvärdering

Självutvärdering
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LEDARSKAPSKOMPETENS, UTVECKLINGS- 
OCH KVALITETSARBETE 

Detta kompetensområde handlar om att utveckla 
och leda en expertis- och serviceorganisation. 

Målsättning: jag kan fungera som chef och ta 
medicinskt ansvar. 

Jag kan beskriva strukturen på vårt 
hälsovårdssystem samt min egen 
arbetsplats roll inom systemet. 

Jag för tillbörlig statistik över mina 
patientkontakter. 

Jag kan leda ett multiprofessionellt 
vårdteam. 

Jag gör tillbörliga anmälningar vid 
skadliga incidenter eller ”nära ögat”-
situationer. 

Jag kan tolka data som insamlas från 
t.ex. patientdatasystem och andra
register samt använda dem för att 
utveckla min egen yrkesutövning. 

Jag kan föreslå åtgärder för att 
utveckla verksamheten på min 
arbetsplats. 

Jag deltar aktivt i olika 
utvecklingsprojekt på arbetsplatsen.

Jag förstår hur min arbetsplats eller 
arbetsgemenskaps kortsiktiga och 
långsiktiga målsättningar inverkar 
på mitt arbete.  

Jag deltar i analysen av data som 
beskriver verksamheten på min 
arbetsplats. 

Jag kan utbilda mina kolleger och 
fungera som expert i min 
arbetsgemenskap

Exempel på lämpliga utvärderingsmetoder: 
Redskapen och instruktioner för dem har 
publicerats i Yle-portföljen  (//
moodle.helsinki.fi)

Utvärdering av samarbetsförmåga
Blanketten ’Handledning utgående från ett patientfall’ inklusive granskning av patientjournaltexter 
Att leda möten eller förhandlingar på arbetsplatsen och utvärdera tillfällena med handledaren

Personlig utvecklingsplan:

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING 

Självutvärdering

Självutvärdering

Självutvärdering
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MEDICINSK EXPERTIS OCH 
KLINISKA FÄRDIGHETER

Detta kompetensområde handlar om hur kliniska 
färdigheter används för patientens bästa inom 
primärhälsovården.

Målsättning: Jag använder diagnostiska strategier 
och metoder som lämpar sig för primärhälsovården.  

Jag grundar mina diagnostiska beslut på 
kunskap om sjukdomars incidens och 
prevalens. 

Jag använder tiden som ett diagnostiskt 
hjälpmedel och kan framskrida stegvis. 

Jag tillämpar evidensbaserad kunskap 
om sjukdomar. 

Jag behandla både akuta och kroniska 
sjukdomar. 

Jag kan agera ändamålsenligt trots den 
osäkerhet som ingår arbetet.

Jag kan misstänka, identifiera och 
behandla sjukdomars atypiska och tidiga 
skeden.

Jag tillämpar forskningsevidens om 
diagnostiska och behandlingsrelaterade 
metoders fördelar, nackdelar och 
kostnader med tanke på patientens 
situation och utgående från min egen 
erfarenhet. 

Jag gör upp adekvata planer för patientens 
hälsa och välbefinnande då sådana behövs.  

Jag känner till gränserna för mitt 
kunnande.

Jag beaktar patientens 
helhetssituation, dvs. familj, arbete, 
närmiljö och kulturella bakgrund i alla 
skeden av sjukdomsförloppet: 
uppkomst, utveckling, behandling och 
rehabilitering.

Utvärdering av ett mottagningstillfälle
Blanketten ’Handledning utgående från ett patientfall’ inklusive granskning av patientjournaltexter
Utvärdering av samarbetsförmåga
Mottagningsdagbok                                                                                 

Personlig utvecklingsplan:

KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Självutvärdering

Självutvärdering

Självutvärdering

Exempel på lämpliga utvärderingsmetoder: 
Redskapen och instruktioner för dem har 
publicerats i Yle-portföljen (//moodle.helsinki.fi)
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YRKESKUNSKAP OCH 
INFORMATIONSHANTERING 

Detta kompetensområde handlar om läkarens 
förmåga att behärska sitt eget kunnande och 
informationsflödet. 

Målsättning: Jag identifierar gränserna för mitt eget 
kunnande samt mina utvecklingsbehov. Jag 
upprätthåller och utvecklar planmässigt och 
kontinuerligt min egen yrkeskunnighet. 

Jag utvärderar regelbundet och 
planmässigt mitt eget kunnande och 
mitt kunskapsbehov samt använder 
Yle-portföljens verktyg vid 
utvärderingen. 

Jag utvecklar speciellt de 
kompetensområden där mina största 
utvecklingsbehov finns.

Jag följer regelbundet med inhemska 
facktidningar (Duodecim, Finlands 
Läkartidning, Allmänläkaren). 

Hur min utvecklingsplan förverkligas 
följs upp av min handledare eller i 
utvecklingssamtal med min förman 
minst en gång om året.

Jag inser att mitt eget kunnande 
och dess utveckling har betydelse 
som en del av hela arbets-
gemenskapens kunnande. 

Jag kan arrangera utbildning på 
min arbetsplats. 

Jag kan fungera som handledare 
både för kollegor och kandidater. 

Jag ändrar mina arbetssätt vid 
behov på basis av vad jag lärt mig 
och den respons jag fått.  

Exempel på lämpliga utvärderingsmetoder: 
Redskapen och instruktioner för dem har publicerats 
i Yle-portföljen  (//moodle.helsinki.fi)

Användning av detta redskap
Blanketten ’Handledning utgående från ett patientfall’ inklusive granskning av patientjournaltexter
Utvärdering av samarbetsförmåga
Mottagningsdagbok                                                                         
Behandling av ”nära ögat”-situationer
Användning av Taitoni.fi-tjänsten

Personlig utvecklingsplan:

KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Självutvärdering

Självutvärdering

Självutvärdering

Jag kan beskriva mina kliniska beslut och 
tankegången som ligger bakom dem. 

Jag konsulterar kollegor och andra 
experter på ett ändamålsenligt sätt. 

Jag kan tillämpa information inom 
primärhälsovårdens verksamhets-
område. 

Jag skaffar tilläggsinformation vid behov.  

Jag ber regelbundet om respons 
angående mitt arbetssätt av min 
handledare, förman och övriga kollegor 
samt diskuterar responsen med min 
handledare. 

Jag har gjort upp en utbildnings- och 
utvecklingsplan. 
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FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Detta kompetensområde handlar om 
patientens och de anhörigas syn på behovet av 
prevention, vård eller rehabilitering och deras 
resurser att förverkliga dem. 

Målsättning: Jag stöder patientens starka sidor och 
förmåga till problemlösning samt arbetar med 
patienter på ett sporrande och handledande sätt.   

Jag känner igen sjukdomars riskfaktorer 
och förklarar deras betydelse för 
patienten. 

Jag uppmuntrar patienter att ta ansvar 
för uppföljning och behandling av sina 
långtidssjukdomar.

Förutom den aktuella sjukdomen eller 
det aktuella problemet beaktar jag 
också långtidssjukdomar och deras 
riskfaktorer då jag behandlar patienter. 

Jag kan samarbeta med representanter 
för andra yrkesgrupper. 

Jag använder ett sporrande 
arbetssätt som utgår från patientens 
situation och resurser. 

Förutom sjukdomsrelaterade fakta 
beaktar jag även patientens 
farhågor, föreställningar, 
erfarenheter och förväntningar.

Jag gör i samförstånd med patienten 
upp en individuell vård- eller 
uppföljningsplan som grundar sig på 
patientens personliga målsättningar.

Jag handlar i samråd med patienten 
och de anhöriga då jag söker 
lösningar på problem som berör 
prevention, hälsa och 
välbefinnande. 

Jag förstår hur ojämlikheter i 
samhället påverkar patientens och 
hans/hennes närmiljös hälsa. 

Jag utvecklar hälsobefrämjande 
metoder som utgår från 
befolkningens och patienternas 
behov. 

Utvärdering av ett mottagningstillfälle 
Blanketten ’Handledning utgående från ett patientfall’ inklusive granskning av patientjournaltexter
Patientrespons från mottagningen 
Jämförelse av patienters hälso- och sjukvårdsuppgifter mellan den egna kommunen/hälsostationen och andra motsvarande kommuner.

Personlig utvecklingsplan:

KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Självutvärdering

Självutvärdering

Självutvärdering

Exempel på lämpliga utvärderingsmetoder: 
Redskapen och instruktioner för dem har publicerats 
i Yle-portföljen  (//moodle.helsinki.fi)
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Jag definierar i samförstånd med 
patienten problemen samt vårdens 
målsättningar och riktlinjer. 

Jag framskrider i dialog med patienten 
då jag utreder patientens problem och 
diskuterar patientens levnadsvanor. 

Förutom fakta om sjukdomen 
diskuterar jag även patientens 
farhågor, föreställningar, förväntningar 
och värderingar. 

Jag framför mina synpunkter så att 
patienten förstår. Jag beaktar 
patientens individuella särdrag. 

I mottagningssituationer fungerar jag 
flexibelt och effektivt, utan en känsla av 
brådska, och håller tidtabellen. 

Jag kan skapa och upprätthålla en 
vårdrelation som baserar sig på 
ömsesidigt förtroende. 

Jag kan ta rollen som ledsagare i 
långvariga patientförhållanden.

Jag respekterar patientens 
självbestämmanderätt. 

Jag förstår att ett fungerande patient-
läkarförhållande har betydelse både 
med tanke på hur nöjd patienten är 
med vården, hur han/hon förbinder sig 
till vården, vårdresultaten samt läkarens 
tillfredsställelse med sitt arbete.

Jag förmår att upprätthålla 
långvariga vårdförhållanden trots 
att patientens förväntningar och 
önskemål är motstridiga med min 
egen uppfattning eller allmän 
behandlingspraxis. 

Jag diskuterar svåra situationer 
med patienten och de anhöriga 
angående t.ex. vårdfel, 
risksituationer, livskriser eller 
döden.

Jag agerar professionellt och 
konstruktivt i konfliktsituationer. 

Utvärdering och videofilmning av mottagningssituation
Utvärdering av samarbetsförmåga
Blanketten ’Handledning utgående från ett patientfall’ inklusive granskning av patientjournaltexter

Personlig utvecklingsplan:

KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

KOMMUNIKATIONS- OCH 
SAMARBETSFÖRMÅGA

Detta kompetensområde handlar om 
växelverkan i patient-läkarförhållandet.

Målsättning: Jag är uppriktigt och empatiskt 
närvarande i kontakten med patienten och 
respekterar patientens behov.  

Självutvärdering

Självutvärdering

Självutvärdering

Exempel på lämpliga utvärderingsmetoder: 
Redskapen och instruktioner för dem har publicerats 
i Yle-portföljen  (//moodle.helsinki.fi)
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Jag känner till de olika yrkesgrupperna 
inom hälsovården samt deras roller och 
uppgifter på min arbetsplats och jag 
uppskattar deras kunnande. 

Jag väljer det kommunikationssätt som 
lämpar sig bäst för situationen och 
använder det effektivt för att sköta 
patientens ärenden. 

Jag gör anteckningar i patient-journalerna 
så att de är förståeliga och korrekta både 
för patienten och hälso-vårdspersonalen. 

Jag kan ta emot respons och tillgodo-göra 
mig den.

Som en medlem av gruppen främjar jag 
att gruppen uppnår sina gemensamma 
mål.

Jag agerar konstruktivt, lyssnar på 
andra och delar med mig information 
i mina vårdteam och i min arbets-
gemenskap samt gentemot 
utomstående samarbetspartners. 

Jag ger konstruktiv respons med 
tanke på kommande händelser. 

Jag utnyttjar de olika slag av 
kunnande som finns i gruppen eller 
vårdteamet för att uppnå de 
gemensamma målen. 

Jag agerar konstruktivt även i svåra 
och komplicerade situationer. 

Jag har förstått min egen roll, andra 
professionellas roller och 
patientens roll inom arbetet, där vi 
alla tillsammans agerar för 
patientens bästa. 
 

Utvärdering av samarbetsförmåga
Blanketten ’Handledning utgående från ett patientfall’ inklusive granskning av patientjournaltexter
Analys av ett arbetsrelaterat möte

Personlig utvecklingsplan:

KOMPETENSOMRÅDE OCH -MÅLSÄTTNING Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

KOMMUNIKATIONS- OCH 
SAMARBETSFÖRMÅGA

Detta kompetensområde handlar om att 
samarbeta med människor i olika roller. 

Målsättning: Jag arbetar i mångprofessionella och 
mångdisciplinära grupper i den roll som 
situationen kräver, t.ex. som medlem, sakkunnig, 
konsult eller chef.

Självutvärdering

Självutvärdering

Självutvärdering

Exempel på lämpliga utvärderingsmetoder: 
Redskapen och instruktioner för dem har publicerats 
i Yle-portföljen  (//moodle.helsinki.fi)
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