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Algus
Hoolduskoormuse rakkerühma 
poliitikasuunised 2017 – vajadus 
suurema sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonna  
integreerituse järele pikaajalise 
hooldusega seotud teenuste 
pakkumisel



Eesmärgid

• Pakkuda abivajadusega inimestele 
vajadustele vastavat abi võimalikult vara (sh 
pikendades seeläbi nende kodus toimetuleku 
aega)

• Vähendada kompleksse abivajadusega 
inimeste ja nende lähedaste koormust 
asjaajamisel

• Koguda struktureeritult ja järjepidavalt infot 
süsteemsete puuduste (nt puuduvad 
teenusekohad, teenuste saamise järjekorrad, 
regionaalsed erinevused praktikas jne) ja 
toimivate praktika kohta



Hoolduse 
koordinatsiooni 
katseprojekt 
2018 - 2019

• Eesmärk - testida esmast hoolduse 
koordinatsiooni mudelit ning anda 
lähteandmed üle riigi rakendatava 
koordinatsioonimudeli loomiseks, et 
süsteemselt toetada suure ja keerulise 
hooldusvajadusega inimesi

• Projekti olid kaasatud kohalikud 
omavalitsused, 
perearstid/tervisekeskused

• Loodi hoolduskoordinaatorite 
ametikohad kuues Eesti piirkonnas

• Rakendati juhtumikorralduse ja 
võrgustikutöö põhimõtteid

• Projektis osales 245 inimest



Inimesekeskse 
hoolekande- ja 
tervishoiusüsteemi 
koordinatsioonimudeli 
projekt 2020-2021

• Eesmärk - toetada piirkondlikku 
koordinatsioonimudeli rakendamist 
sh üksikjuhtumite keskset kui ka 
üksikjuhtumite ülest võrgustikutööd 
ning osutada projekti kaasatud 
inimestele kompleksset abi 

• Projekti on kaasatud kohalikud 
omavalitsused, 
perearstid/tervisekeskused, 
kohalikud haiglad

• Projekti raames luuakse kohalik 
koostöövõrgustik ning rakendatakse 
juhtumikorralduses meeskonnatöö 
põhimõtteid



Tulemused

• Võrgustikutöö ei ole olnud 
süsteemselt kasutusel ning selle 
käivitamine ja töös hoidmine vajab 
eraldi jõupingutust ning juhtide 
toetust

• Koordineeriva rolli täitmine eeldab 
süsteemset väljaõpet 

• Koordinatsioonimudelit 
rakendades tuleb arvestada ka 
teiste asjakohaste piirkondlike ja 
riiklike arendustegevustega



Tulemused

• Abivajaduse hindamine eeldab 
ühiste/ühtlustatud 
hindamisinstrumentide 
olemasolu

• Tõhusaks töö korraldamiseks on  
vältimatu juhtumikorraldust 
toetava IT rakenduse olemasolu 
mis võimaldab 
juhtumimeeskonnal olla ühtses 
inforuumis ja vahetada infot



Tulemused

• Abivajajate ja nende lähedast 
teadlikkus ja valmisolek abi 
vastuvõtmiseks ei ole alati kõrge

• Teenustel on järjekorrad / 
teenuseid ei osutata

• Hoolduskoordinatsiooni tulemusi 
ei mõõdeta



Koordinatsioonimudeli rakendamise teekaart

2015-2017
Hoolduskoormuse 
rakkerühma 
moodustamine, 
suunis töötada 
välja esmatasandi 
koordinatsiooni 
mudel

2018-2019
Hoolduskoordinatsi
ooni (HK) esmase 
kontseptsiooni 
väljatöötamine
HK katseprojekt 6 
piirkonnas
Üle riigi 
rakendatava mudeli 
töörühm 
kontseptsioonidoku
ment

2020-2021
HK mudeli 
rakendamise I faas 
(6 piirkonda)
Töö riikliku tasandi 
ülesannete täitmise 
ettevalmistamisega
Kontseptsiooni 
täiendamine 
koostöös 
piirkondlike 
partneritega

2022
HK mudeli 
rakendamise II faas 
(kuni 12 piirkonda)
Ettevalmistused HK 
mudeli üle riigi 
rakendamiseks

2023-2024
HK mudeli 
rakendumine üle 
riigi



Tänan!


