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Jaettua päätöksentekoa koskeva kysely (PEF-FB-9) 
  

 [Esimerkki] Minkä vaivan tai sairauden vuoksi kävit lääkärin vastaanotolla? 

  

 

  

 [Esimerkki] Mitä vastaanotolla päätettiin (esim. annettavasta hoidosta)? 

  

 

  

 Seuraavat väittämät koskevat yllä mainittua vastaanottotilannetta. Valitse kutakin väittämää parhaiten 
kuvaava vaihtoehto. 

       

1. Lääkäri kertoi minulle selkeästi, että on tehtävä hoitoa koskeva päätös. 
 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       

2. Lääkäri halusi selvittää tarkasti, miten haluan osallistua päätöksentekoon. 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       

3. Lääkäri kertoi minulle, että vaivaani voidaan hoitaa eri tavoin. 
 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       

4. Lääkäri kertoi minulle tarkasti eri hoitovaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista. 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       

5. Lääkäri auttoi minua ymmärtämään saamani tiedot. 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       

6. Lääkäri kysyi minulta, mitä hoitovaihtoehtoa pidän parhaana. 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       

7. Punnitsin eri hoitovaihtoehtoja perusteellisesti yhdessä lääkärin kanssa. 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       

8. Valitsin hoidon yhdessä lääkärin kanssa. 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       

9. Sovin jatkotoimenpiteistä yhdessä lääkärin kanssa. 

 Täysin eri mieltä Vahvasti eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Vahvasti samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

       
 


