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Sissejuhatus 
• Laste ja perede probleemide varajane märkamine eeldab 

interprofessionaalset koostööd integreeritud teenuste 
süsteemis.  

• Varasemad uurimistööd: integreeritud teenuste 
kontseptsiooni laiemale kasutuselevõtule vaatamata esineb 
takistusi valdkondade koostöös ning süsteemide vahel 
puudub koordineeritus.  

• Puudujääkide põhjused: arusaamade erinevus 
ametirollidest, ühise teabe nappus, erinevad hoiakud ja 
suhtlemisviisid. 
 



Projekt   
(Acute team in youth psychiatric services targeted to the residential child care; 2016-2018)  

• Eesmärk: arendada koostööd lastekaitse ning vaimse 
tervise valdkonna vahel pakkudes vastavaid oskusi ja 
teadmisi tulevastele vaimse tervise ja sotsiaaltöö 
praktikutele.  

• Partnerid: Turku Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool.  
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1. Spetsialistide vaheline koostöö 
töös laste ja peredega enne laste 
asendushooldusele paigutamist. 
(5 EAP) 
 
2. Spetsialistide vaheline koostöö 
töötades asutuses elavate lastega. 
(5 EAP) 
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Uurimistöö eesmärk 

ACUCARE raames läbi viidud (osa)uurimuse 
eesmärgiks oli  

kirjeldada Eesti vaimse tervise õdede arusaamu 
interprofessionaalsest koostööst 
asendushooldusel lastega.  

  

 



Uuritavad, andmete kogumine ja analüüs 

• vaimse tervise õed N=12 (+ piloot) 

• fookusgrupi intervjuu 
Et selgitada välja praeguse süsteemi kitsaskohad ning 
võimalikud vahendid tõhusaks koostööks ja võrgustumiseks.  

• deduktiivne sisuanalüüs 

 

 



Vaimse tervise probleemidega peersid kirjeldavad kategooriad 



Negatiivseid kogemusi koostöös teise süsteemiga kirjeldavad kategooriad 



Positiivseid kogemusi koostöös teise süsteemiga kirjeldavad kategooriad 



Järeldused 

Fookusgrupis osalenud vaimse tervise õed näitasid üles 
mõningat ebakindlust ja eelarvamusi sotsiaalvaldkonna 
koostööpartnerite ning perede suhtes. Sellised hoiakud võivad 
takistada interprofessionaalse koostöö tõhusust laste 
asendushoolduses.  

 

Uurimuse tulemusi on kasutatud mõlema ACUCARE projekti 
käigus loodud õpiobjekti koostamisel 

 



Tänan! 


