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1. MÕISTED JA LÜHENDID
1.1. Mõisted
Funktsioneerimisvõime ‒ üldtermin organismi funktsioonide ja struktuuride ning inimese tegutsemise
ja osaluse kohta. See tähistab isiku terviseolukorra ja taustategurite vastastikkuse mõju aspekte (RFK
2004).
Keskkonnategurid ‒ füüsilised, sotsiaalsed ja suhtumuslikud asjaolud meid ümbritsevas keskkonnas
(nii loodus ja looduskeskkonnad, inimeste poolt loodud tehiskeskkond, kaasinimeste suhted,
väärtused, teenuste süsteemid, seadused). Keskkond võib isiku funktsioneerimist kas soodustada või
olla funktsioneerimist takistav tegur (RFK 2004, WHO-DAS II, Tervise ja puude mõõtmine, juhend).
Klient (patsient) ‒ inimene, kes funktsioneerimisvõime languse tõttu võib vajada erinevaid
sotsiaalkaitsemeetmeid.
Kliendi profiil ‒ RFK-le tuginev kliendi funktsioneerimisvõime profiili, mis kirjeldab inimese
toimetulekut viies erinevas valdkonnas: oskuste omandamine ja rakendamine, liikuvus ja liikumine,
enese eest hoolitsemine, suhtlemine ja suhted, osalemine igapäevaelus, sh tööl ja koolis.
Organismi funktsioonid ‒ on elundsüsteemide füsioloogilised funktsioonid ja talitused, kaasa arvatud
psüühilised funktsioonid (RFK 2004).
Organismi struktuurid ‒ on keha anatoomilised osad, elundid, jäsemed ja nende osad (RFK 2004).
Osalus ‒ isiku kaasatus elulisse situatsiooni (RFK 2004).
Personaalsed tegurid ‒ taustategurid, mis hõlmavad inimese igapäevaelu tausta ning koosnevad
nendest erijoontest, mis ei kuulu tervise olukorra alla. Siia kuuluvad vanus, sugu, haridustase,
kogemused, isikuomadused ja iseloom, võimed, muud tervisega seotud olukorrad, sportlik eluviis,
harjumused, kasvatus, toimetulekuviisid, sotsiaalne taust, elukutse ning eelnevad ja praegused
läbielamised (RFK 2004; WHO-DAS II, Tervise ja puude mõõtmine, juhend).
Puue ‒ inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või
kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhestumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab
ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §2).
Rehabilitatsioon (laiemas käsitluses) ‒ on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamise kompleksne
protsess, mille erinevate sekkumiste peamine eesmärk on inimese võimalikult suure iseseisvuse
saavutamine, sotsiaalse osaluse, kaasatuse ja rahulolu suurendamine. 1
Sotsiaalkaitse ‒ sotsiaalne kaitse on sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande meetmete kogum, mille
ülesanne on parandada üksikisiku või leibkonna toimetulekut sissetuleku osalisest või täielikust
kaotusest põhjustatud toimetulekuriski või toetusvajaduse ilmnemisel. Sotsiaalse kaitse tagab avalik
või erasektor. Sotsiaalkaitse meetmed hõlmavad nii hüvitiste rahastamist, sellega seotud halduskulusid
kui ka hüvitiste tegelikku tagamis.2
Sotsiaalkaitsemeetmed ‒ sotsiaalkaitse organisatsioonide poolt osutavad abimeetmed.
Sotsiaalkaitseorganisatsioonid on Sotsiaalkindlustusamet, rehabilitatsiooniteenuste osutajad, kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöö üksused (sotsiaalosakonnad), sotsiaalteenuseid osutavad organisatsioonid
(päevakeskused, asenduskodud jt), tervishoiuteenuste osutajad (perearstid, perearstikeskused jt
raviasutused), haridusasutused, Töötukassa jm.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ‒ aktiivne, kindla alguse ja lõpuga, eesmärgipärane, kompleksne
rehabiliteerivate tegevuste ja teenuste protsess, mida osutatakse teenuse vajaduse hindamisel
1

WHO. (2002). International Encyclopedia of Rehabilitation
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/304/#s6
2
Eesti Statistikaamet (2012). Sotsiaalkaitse kogukulutuste (ESSPROS) käsiraamat.
https://www.stat.ee/dokumendid/63202
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koostatud tegevuskava, rehabilitatsiooniplaani või rehabilitatsiooniprogrammi alusel. Sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine neljas
eluvaldkonnas: elamine, õppimine, töötamine, sotsialiseerumine ning inimese tegevusvõimet piiravate
keskkonnategurite kohandamine.
Taastusravi ‒ suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele.
Tegu on töövõimet või toimetulekut taastava raviga. Taastusravi tehakse nii ambulatoorselt kui ka
statsionaarselt.
Tegutsemine ‒ inimese poolt läbiviidavad toimingud ja tegevused (RFK 2004).
Terviseolukord ‒ haigus, tervisehäire, vigastus (RFK 2004).
Tööalase rehabilitatsiooni teenus - tööturuteenus, mille eesmärk on vähenenud töövõimega (v.a
puuduva töövõimega) inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise
toetamine. Tööalase rehabilitatsiooni osutamisel õppivatele noortele keskendutakse õpingute
toetamisele ja tööeluks ettevalmistamisele, et kindlustada sujuv liikumine koolist tööle (Tööalase
rehabilitatsiooni koostööpõhimõtted, Eesti Töötukassa 2018).
Vähenenud töövõime (osaline/puuduv) ‒ inimese töötamine on osaliselt või täielikult takistatud,
võttes arvesse tema terviseseisundit, tegutsemisvõimet ning sellest tulenevaid tegutsemise ja
osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust (Sotsiaalministeerium 2015).

1.2. Lühendid
EHK ‒ Eesti Haigekassa
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
KOV – kohalik omavalitsus
RHK-11 ‒ Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon, versioon 11
RFK ‒ Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon
SKA – Sotsiaalkindlustusamet
SoM ‒ Sotsiaalministeerium
SRT ‒ sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
TAI – Tervise Arengu Instituut
TEHIK ‒ Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
TK – Eesti Töötukassa
TR – taastusravi
TRT ‒ tööalase rehabilitatsiooni teenus
TVH ‒ töövõime hindamine
ÜRO ‒ Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
WHO ‒ Maailma Terviseorganisatsioon
WHODAS 2.0 – puude hindamise küsimustik (Disability Assessment Schedule)
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2. SISSEJUHATUS. PROJEKTI TAUST JA EESMÄRGID
Rehabilitatsioonisüsteem Eestis jaguneb kolme valdkonda: meditsiiniline rehabilitatsioon ehk
taastusravi, sotsiaalne rehabilitatsioon ja tööalane rehabilitatsioon. Keerulistes olukordades võib
inimene vajada abi mitmest valdkonnast korraga või järjestikku, kuid sujuv ja vajaduspõhine liikumine
teenuste vahel on erinevate põhjuste tõttu raskendatud, mistõttu inimene võib jääda talle vajaliku
abita.
2015.‒2016. aastal kaardistas Sotsiaalministeerium koostöös osapooltega kitsaskohad erinevates
rehabilitatsiooni valdkondades. Seejuures vaadati teenuseid läbi abivajava inimese ja tema lähedase
silmade. Kaasates teenusedisaineri abil protsessi teenuste kasutajad, teenusepakkujad, spetsialistid,
rahastajad jt olulised osapooled toodi välja ligi sadakond probleemkohta. Neist olulisemad olid:
1) terviknägemuse puudumine rehabilitatsiooni erinevate valdkondade vahel;
2) ebapiisav rahastamine ning spetsialistide tunnihindade erinevus meditsiinilises, sotsiaalses ja
tööalases rehabilitatsioonis;
3) teenusekeskne lähenemine ning kliendi eripärade ja reaalsete vajadusega mittearvestamine
(nt ajakriitiliste juhtumite mitteeristamine sotsiaalses rehabilitatsioonis);
4) ühtsete standardite puudumine;
5) selgelt sõnastatud eesmärkide puudumine või seatud eesmärkide mittesaavutamine
rehabilitatsioonis;
6) vastutuse ebaselgus, mistõttu abivajajaid ei seota süsteemselt järgmise vajaliku etapiga;
7) ebapiisav andmevahetus meditsiinilise, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni vahel.
Kitsaskohtade ületamiseks lepiti osapoolte vahel kokku erinevates arendustegevustes, millest üks oli
Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (edaspidi RFK)
rakendamise piloteerimine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi
vajaduse hindamisel. RFK võiks olla kolmes rehabilitatsioonisüsteemis ühiselt mõistetav standardkeel,
mis võimaldaks jagada süsteemide vahel kõigile arusaadavalt infot, seada sarnastel alustel
rehabilitatsiooni eesmärke ja hinnata nende saavutamist. Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel alustati
2016. aastal ettevalmistusi pilootprojekti elluviimiseks.
Ülesanded pilootprojektis:
 piloteerida RFK kasutamist standardkeelena kliendi funktsioneerimisvõime hindamise
tulemuste kirjeldamiseks Eesti rehabilitatsioonisüsteemis;
 piloteerida RFK-le tugineva rehabilitatsioonitsükli rakendamist (Rehab-Cycle and ICF-based
Documentation Tools), et töötada välja ühtlustatud tööprotsessid funktsioneerimisvõime ja
teenuste osutamise järel saavutatud tulemuste hindamiseks;
 jälgida kliendi teekonda taastusravi- või rehabilitatsiooniteenusele suunamisest tulemuste
hindamise ja protsessi lõpetamiseni. Selleks kasutatakse elektroonset hindamis- ja
dokumenteerimiskeskkonna
prototüüpi
kui
töövahendit
inimesega
seotud
rehabilitatsiooniteenuste info dokumenteerimiseks;
 vähendada rehabilitatsioonisüsteemi sattunud kliendi jaoks erinevaid hindamisi ning pakkuda
välja lahendus kliendi vaates hindamistulemuste jälgimiseks;
 tõsta abivahendi vajaduse välja selgitamise kvaliteeti ja abivahendi määramise süsteemsust.
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Projekti elluviija oli 2016‒2018. aastatel Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koostöös
Sotsiaalkindlustusametiga, Eesti Töötukassaga, Eesti Haigekassaga, Sotsiaalministeeriumiga. Alates
2019. aastast juhtis projekti Sotsiaalkindlustusamet.
Kokkulepitud ülesannete täitmiseks:
1) töötati ekspertide ja projekti meeskonnaga välja pilootprojekti kontseptsioon ja tööprotsess;
2) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) ja BitWeb OÜ koostöös loodi elektrooniline
keskkond ehk prototüüp;
3) teenuseosutajate kaasamiseks pilootprojekti korraldati kaks riigihanget;
4) korraldati neli kogemuskohtumist, kus osalesid teenuseosutajad, eksperdid,
Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa esindajad ning
juhtumikorraldajad;
5) toimusid
töökoosolekud
taastusarstide, teenuseosutajate, Sotsiaalministeeriumi,
Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja Haigekassaga;
6) analüüsiti tööprotsesse ja kogutud andmeid;
7) loodi ekspertmeeskond;
8) koostati kaks vaheraportit ja lõppraport
Projekti kontseptsiooni väljatöötamist ja elluviimist on eest vedanud Kairit Viidalepp, Karin Hanga,
Gerli Aavik-Märtmaa, Kati Karelson ja Ulvi Mölder.
Ekspertidena andsid oma panuse Karin Hanga, Kadri Englas, Liis Rooväli, Tiina Tammik, Varje-Riin
Tuulik, Hille Maas, Dagmar Narusson ja Mari Reilson jpt.
Projekti piloteerimisse kaasatud teenuseosutajad olid SA Pärnu Haigla, AS Põhja-Eesti
Taastusravikeskus, Põlva Haigla AS, Dorpat Tervis OÜ, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Raporti koostasid Kati Karelson, Ulvi Mölder, Karin Hanga ja Gerli Aavik-Märtmaa.
Pilootprojekt viidi läbi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014‒2020“ raames.
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3. ÜLEVAADE KLASSIFIKATSIOONIST
Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon (RFK) on väljatöötatud
Maailma Terviseorganisatsiooni poolt ning vastu võetud Peaassambleel 2001. aastal.
RFK võimaldab kirjeldada inimese funktsioneerimisvõime ja selle piirangutega seotud situatsioone,
andes tervikliku raamistiku info süstematiseerimiseks ja luues ühtse standardkeele tervisega seotud
seisundite kirjeldamiseks.
RFK väljatöötajad on silmas pidanud järgmisi eesmärke:


klassifikatsioon on teaduslik alus tervise ja tervisega seotud seisundite, nendest tulenevate
tagajärgede ja mõjurite mõistmiseks ning uurimiseks;



see on ühtne keel tervise ja tervisega seotud seisundite kirjeldamiseks, et parandada erinevate
kasutajate, nagu tervishoiutöötajad, teadlased, poliitikud ja tavakasutajad (sh ka puuetega
inimesed), üksteisemõistmist;



RFK võimaldab andmete võrdlemist erinevate riikide, meditsiinierialade, terviseteenistuste
ning perioodide vahel;



RFK on süstemaatiline kodeerimisskeem terviseteabesüsteemidele (EV Sotsiaalministeerium,
2005).

RFK tugineb biopsühhosotsiaalsele aluspõhimõttele ja annab võimaluse ühendada erinevad aspektid
inimese funktsioneerimisvõimes (EV Sotsiaalministeerium 2005) vaadeldes inimest kui tervikut.
Funktsioneerimisvõime hindamisel arvestatakse inimese terviseolukorda, keha funktsioone ja
struktuure, tegutsemis- ja osalusvõimet, personaalseid ja keskkonnategureid.

Joonis 3.1. Biopsühhosotsiaalne mudel (EV Sotsiaalministeerium, 2005).
RFK-koodid on täielikud vaid määraja olemasolu korral. Määraja kirjeldab vastava RFK osa probleemi
ulatust. Määrajaid kodeeritakse ühe, kahe või enama numbriga pärast eralduspunkti. Iga koodi peab
saatma vähemalt üks määraja. Määrajateta pole koodidel mingit tähendust. Kõigi RFK jagude
(organismi funktsioonid, organismi struktuurid, tegutsemine ja osalus, keskkonnategurid)
kvantitatiivset mõõdet hinnatakse üldskaala abil 0-st 4-ni. (EV Sotsiaalministeerium, 2005).
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RFK-põhine rehabilitatsioonitsükkel on struktureeritud tööprotsess multidistsiplinaarse
rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks ja juhtimiseks (joonis 3.2). Tsükkel koosneb neljast etapist:
kliendi seisundi hindamisest (alghindamine), hindamistulemustele tuginevast sekkumiste
planeerimisest, sekkumiste elluviimisest ja sellele järgnevast sekkumistega saavutatud tulemuste
hindamisest (lõpphindamine) ning tulemuslikkuse analüüsist.

Joonis 3.2. RFK-le tuginev rehabilitatsioonitsükkel (Swiss Paraplegic Research, 2019)
Silmas tuleb pidada, et RFK ei ole hindamisvahend ning ei välista ega asenda erialaspetsiifilisi teste ja
kliendikeskseid metoodikaid, vaid võimaldab kokkulepitud ühtses keeles dokumenteerida ja edasi
anda inimese hetkeolukorda.

Joonis 3.3. Näiteid klienditöös rakendavate meetodite, metoodikate ja hindamisvahendite seostamisest
RFK-ga
RFK ei ole suunatud ainult erivajadusega inimeste eluolu hindamiseks, vaid see on rakendatav kõikidele
inimestele läbi nende elukaare, ka lastele ja noortele. Biopsühhosotsiaalse käsitluse olulisust ning RFK
8

edasist rakendamist toetab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, mille Eesti ratifitseeris
2012. aastal (Koolmeister ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, 2016).
RFK-rakendamine on võimalik erinevatel tasanditel:
1) kliendi tasandil efektiivsemate sekkumiste planeerimiseks ja tulemuste hindamiseks;
2) sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenuseomanike tasandil aitab parandada teenuse kvaliteeti
ja juhtimist;
3) riigi tasandil toetab sotsiaalpoliitika väljatöötamist ning sihtrühmade vajaduste hindamist
(joonis 3.4)

Riiklik tasand
Sotsiaalpoliitikate, sh
seaduste väljatöötamine
Teenuste ja toetuste
vastavuskriteeriumte
määramine

Rahastaja tasand
Ressursside planeerimine ja
arendamine
Teenuse kvaliteedi
parandamine

Sihtrühmade vajaduste
Teenuseosutamise juhtimine
hindamine, takistavate ja
abistavate keskkonnategurite ja tulemuste hindamine
väljaselgitamine

Indiviidi tasand
Teenuste planeerimine
Hindamistulemuste
fikseerimine
Sekkumiste tulemuste
hindamine
Suhtlemise lihtsustamine
erinevate spetsialistide ja
teenuseosutajate vahel

Joonis 3.4. RFK rakendamise võimalused riiklikul, rahastaja ehk teenuse korraldaja ja indiviidi tasandil
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4. RFK-KASUTAMISE KOGEMUS
4.1. Rahvusvaheline kogemus
2016. aastal, pilootprojekti ettevalmistavas faasis, koostas Heidi Koolmeister Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse tellimusel analüütilise ülevaate välisriikide kogemusest RFK praktilise
kasutamise kohta. Ülevaates on kirjeldatud Soome, Rootsi, Hollandi, Itaalia ja Saksamaa kogemused
RFK kasutamisel. Analüüs toob välja, et RFK on tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande praktikas leidnud üha
enam kasutust ning mitmete riikide siseriiklikud seadusandlused viitavad RFK klassifikatsioonile. RFK-l
põhinevat inimese funktsionaalse staatuse dokumenteerimist ja kodifitseerimist kasutatakse kõige
enam rehabilitatsiooni- ja abivahendite valdkonnas.
Analüüsis koondatud rahvusvahelise kogemuse põhjal saab välja tuua RFK kasutamise peamised
kasutegurid ning puudused ja arendusvajadused.
RFK kasutegurid:
1) RFK soodustab integreeritud teenuseosutamist, infovahetust ning valdkondade ülest
koostööd, võimaldades seeläbi lammutada silotorne erinevate erialade ja valdkondade vahel;
2) RFK võimaldab koostada erineva detailsusega ülevaateid inimese seisundist. Praktilist
kasutamist hõlbustavad RFK-l põhinevad tööriistad nagu kontroll-loendid, lühivormid ja
hindamisinstrumendid;
3) oluline RFK tugevus on kliendikeskse teenuseosutamise toetamine;
4) RFK annab võimaluse hinnata tulemusi ühtse metoodika alusel erinevates süsteemides
Riikide kogemused näitasid, et klassifikatsiooni efektiivseks ja lihtsaks rakendamiseks professionaalide
poolt on vajalik RFK seostamine elektroonilistel infosüsteemidel põhinevate tööriistadega
(elektroonilised hindamisinstrumendid jne).
Puudused ja arendusvajadused:
1) RFK skaalale tuginevad määrajad on üldised ning seetõttu võib probleemi ulatusele antav
hinnang sõltuda hindamist teostava spetsialisti tööalasest kogemusest ja erialavaldkonnast.
See on põhjus, miks soovitatakse RFK kasutamist meeskonnatöös;
2) RFK-s ei ole hetkel veel kodeeritud personaalseid tegureid (nt inimese sugu, rass, vanus,
elusviis, sotsiaalne taust, haridus, harjumised, käitumine, iseloom, motivatsioon jne), mis ei ole
osa terviseseisundist või tervisega seotud seisunditest, kuid mis mõjutavad inimese
funktsioneerimist. Samuti on toodud välja, et keskkonnategurid vajavad täiendavat
arendamist ja täpsustamist;
3) RFK annab eeldused, kuid ei taga veel ühise keele kasutamist süsteemiüleselt. Selle
saavutamiseks on vajalik RFK süsteemiülene rakendamine ning efektiivne koostöö
tervishoiuvaldkonna, töö- ja sotsiaalvaldkonna vahel
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Tabel 3.1. Rahvusvaheline kogemus RFK-kasutamisel, ülevaade riikide järgi (Koolmeister ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, 2016)
SOOME
RFK
rakendamise
tase
RFK-l
põhinevate
dokumenteerimisvormide
kasutamine
RFK
lühivormide
kasutamine
RFK-l
põhinevate
siseriiklike
dokumenteerimisvormide
või hindamisinstrumentide
olemasolu

RFK
rakendamine
erinevates
sektorites/
valdkondades

Osaline (kohalikul ja
regionaalsel tasandil)

ROOTSI

HOLLAND

SAKSAMAA

Osaline (kohalikul, regionaalsel
ja riiklikul tasandil)

Osaline (kohalik ja riiklikul
tasandil)

RFK-l põhinevad dokumenteerimisvormid, lühivormid, WHODAS 2.0.

RFK kontroll-loend, WHO-DAS
2.0.

WHO-DAS 2.0. RFK alusel on
arendatud välja erinevaid
siseriiklike versioone erinevate
valdkondade vajadustele
vastamiseks

RFK lühivormid on erinevates
valdkondades kasutusel

RFK lühivormid on erinevates
valdkondades kasutusel

RFK lühivormid on erinevates
valdkondades kasutusel

RFK-l põhinevaid instrumente on
võetud kasutusele või
piloteeritakse (nt TRT-s,
rehabilitatsioonialases
nõustamisprotsessis jne).
Hindamisinstrumentide alane
info (sh RFK-l põhinevad
instrumendid) on koondatud
andmebaasi:
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/
Avalikus sektoris, küsitlustes,
erasektoris, hariduses,
uuringutes, mõõtmisel või
hindamisel, sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonnas (sh
rehabilitatsioonis)

RFK-l põhinevaid instrumente
piloteeritakse (nt vanemaealiste
hoolekandes kohalike
omavalitsuste poolt).

RFK-l põhinevaid instrumente
on võetud kasutusele või
piloteeritakse (nt abivahendite
vajaduse hindamisinstrument
CLIQ).

Avalikus ja erasektoris, terviseja puudealase statistika
kogumisel, tervishoius (sh
rehabilitatsioonivaldkonnas),
kindlustuses, poliitikate
väljatöötamisel või
planeerimisel, hariduses,
administratiivsete andmete
kogumisel (sh terviseandmed),
sotsiaalvaldkonnas, uuringutes,
seadusandluses, mõõtmisel või
hindamisel

Poliitikate väljatöötamisel või
Erinevates valdkondades
planeerimisel, seadusandluses, (sh rehabilitatsioonis)
teaduses, tervishoiuvaldkonnas
(sh rehabilitatsioonis)

ITAALIA

Osaline (projektipõhine)

Osaline (kohalikul ja
regionaalsel tasandil)

-

RFK kontroll-loend, lühivormid,
WHO-DAS 2.0. RFK alusel on
arendatud välja erinevaid
siseriiklike versioone erinevate
valdkondade vajadustele
vastamiseks

On seotud projektidega,
mille fookuseks RFK
lühivormide arendamine ja
testimine.
RFK-l põhinevaid
instrumente on võetud
kasutusele või
piloteeritakse (nt
kutsealase rehabilitatsiooni
valdkonnas
hindamisinstrument
WORQ).

RFK lühivormid on erinevates
valdkondades kasutusel
RFK-l põhinevaid instrumente
on võetud kasutusele või
piloteeritakse (nt puudealaste
andmete registreerimiseks
VilmaFABER ja SVAMDi,
haridusvaldkonnas SOFIA,
OpenICF jne).

Tervise- ja puudealase statistika
kogumisel, tervishoius (sh
rehabilitatsioonivaldkonnas),
poliitikate väljatöötamisel või
planeerimisel, hariduses,
administratiivse andme
kogumisel ( sh terviseandmed),
uuringutes, seadusandluses,
mõõtmisel või hindamisel,
töövaldkonnas
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4.2. Siseriiklik kogemus
4.2.1. RFK kasutamine töövõime ulatuse ja tööalase rehabilitatsiooni vajaduse
tuvastamisel
Töövõime hindamine on pikaajalise tervisekahjustusega inimese töövõime vähenemise ja olemasoleva
töövõime ulatuse tuvastamine, mille käigus võetakse arvesse inimese terviseseisundit ja inimese enda
hinnangut oma tegutsemisvõimele ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende
prognoosi ja eeldatavat kestust. Töövõime hindamise käigus antakse soovitusi abivahendite vajaduse,
töövõime toetamise ja töötingimuste kohta, mida arvestades saab inimest aidata tööelus osalemisel,
sh töö leidmisel ja töö hoidmisel. Inimese töövõimet hinnatakse seitsmes kehalise ja vaimse võimekuse
valdkonnas võtmetegevuste alusel, mille kindlaksmääramisel on lähtutud Euroopa Meditsiini- ja
Sotsiaalkindlustuse Ühenduse (EUMASS1) koostatud tegutsemise ja osaluse jaotiste kogumist, mis
omakorda põhineb RFK-l (Sotsiaalministeerium, 2015).
Töövõime hindamise metoodika kohaselt on hinnatavad valdkonnad:
1) liikumine;
2) käeline tegevus;
3) suhtlemine: nägemine, kuulmine, kõnelemine;
4) teadvusel püsimine ja enesehooldus;
5) õppimine ja tegevuste elluviimine;
6) muutustega kohanemine ja ohu tajumine;
7) inimestevaheline lävimine ja suhted
Eeltoodud valdkonnad on seotud RFK-koodidega ning töövõime hindamiseks kasutatavate küsimuste
punktiväärtuste 0‒4 aluseks on RFK-skaala tegutsemispiirangu raskusastmed (Sotsiaalministeerium,
2015).
Töövõime hindamise ekspertiisi kokkuvõtet kasutab TK juhtumikorraldaja tööalase rehabilitatsiooni
vajaduse väljaselgitamisel. Lisaks sellele kasutab juhtumikorraldaja teenuse vajaduse selgitamisel 15
küsimusest koosnevat hindamisvahendit. Küsimustik tööalase rehabilitatsiooni vajaduse
tuvastamiseks tugineb WHODAS 2.0 küsimustikule, keskendudes tööalast aktiivsust mõjutavatele
asjaoludele.
Töövõimehindamise ekspertiisi kokkuvõte on kättesaadav tööalase rehabilitatsiooni osutajatele ning
SKA juhtumikorraldajatele, kes kasutavad seda kliendi taustainfona sotsiaalse rehabilitatsiooni ja
erihoolekande teenustele suunamisel.

4.2.2. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamine
Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamisel on SKA-s 2016. aastast kasutuses Maailma
Terviseorganisatsiooni puude hindamise küsimustiku (WHODAS 2.0) täisversioon, mis koosneb 36
küsimusest. Hindamisküsimustik tugineb puude ja rehabilitatsiooni biopsühhosotsiaalsele käsitlusele
ning RFK-le.
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WHODAS 2.0 hõlmab kliendi funktsioneerimisvõime taset kuues eluvaldkonnas (K. Hanga ja Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskus, 2015):
1) tajumine – arusaamine ja suhtlemine;
2) liikuvus, ringi liikumine;
3) enesehoolitsus – oma hügieeni eest hoolitsemine, riietumine, söömine ja üksi jäämine;
4) inimestega lävimine – teiste inimestega suhtlemine;
5) igapäevased toimingud – kohustused kodus, vabal ajal, tööl ja koolis;
6) osalemine – kogukondlikes tegevustes osalemine, ühiskonnaelus osalemine
RFK-pilootprojekti raames ühtlustati sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ning
kasutati WHODAS 2.0 küsimustikku. Valdkondade küsimused olid seotud RFK-koodidega. Projektis
kasutatud prototüübis joonistus rehabilitatsioonivajaduse hindamise tulemusel välja RFK-koodides
ülevaade kliendi seisundist.

4.2.3. RFK kasutamine rehabilitatsiooniprogrammides
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamine võib toimuda ka SKA poolt kinnitatud
rehabilitatsiooniprogrammi alusel. Rehabilitatsiooniprogrammi vormi väljatöötamisel ja programmi
rakendamisel on RFK-ga seostatud programmi eesmärgid, alaeesmärgid ning tulemused, et hinnata
programmi tulemuslikkust üldiselt ja eraldi iga kliendi jaoks. Programmis viiakse iga kliendiga läbi algja lõpphindamised, mille tulemused fikseeritakse RFK-koodides. Programmi koostajalt nõuab
eesmärkide seadmine ning nende seostamine tegevustega põhjalikku läbimõtlemist, et saavutada
oodatud tulemused (soovitud lõpptase, tabel 4.2).
Tabel 4.2. Näide rehabilitatsiooniprogrammi eesmärkidest ja nendega seotud RFK-koodidest
Üldeesmärk: Klient töötab avatud tööturul, kasutades töökeskkonna kohandusi, abivahendeid ja töövõimele
sobivaid töövõtteid.
Alaeesmärk 1: Klient on teadlik oma terviseolukorrast ja rakendab sobivaid töövõtteid raskendatud tööalaste
tegevuste puhul.
RFK-kood
b1301
d5702
e135
d410
d4154
d4153
d440
b4550
d160
b152
d240

Nimetus (funktsioon, tegutsemine, osalus,
keskkonnategur)
Motivatsioon
Oma tervise hoidmine
Töövahendid ja -tehnoloogiad
Keha põhiasendi muutmine
Püstiasendi säilitamine
Isteasendi säilitamine
Käte täppisliigutused
Üldine füüsiline vastupidavus
Tähelepanu koondamine
Emotsioonide funktsioonid
Stressi ja muude psüühiliste koormustega toimetulek

Algtase
b1301.0‒2
d5702.2‒3
e135.0
d410.2‒3
d4154.2‒3
d4153.2‒3
d440.0‒3
b4550.2‒3
d160.0‒2
b152.0‒2
d240.2‒3

Soovitud
lõpptase
b1301.0‒1
d5702.1‒2
e135.0+4
d410.1‒2
d4154.1‒2
d4153.1‒2
d440.0‒2
b4550.1‒2
d160.0‒1
b152.0‒1
d240.1‒2

4.2.4. Teenuseosutajate kogemus
Kuigi RFK-kasutamine ei ole tööalase või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisel kohustuslik
(v.a rehabilitatsiooniprogrammid), osales pilootprojektis neid teenuseosutajaid, kes igapäevase töö
käigus seovad kliendi tegevuskavadesse kantud informatsiooni RFK-koodide ja määrajatega. See annab
võimaluse koodi kujul kirjeldavatest kokkuvõtetest olulist infot esile tuua ja mõõta teenuse
tulemuslikkust. Projekti kaasatud meeskondadest rakendas RFK-d osaliselt Põlva Haigla AS sotsiaalse
rehabilitatsiooni kokkuvõtete koostamisel.
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Taastusravi meeskondades on samuti teada RFK-d rakendavaid spetsialiste. Põhjalikumalt,
meeskonnas tervikuna, kasutab RFK-d AS Lääne-Tallinna Keskhaigla taastusravi meeskond. RFKrakendamise eelistena tõid taastusravi meeskonna liikmed välja info edastamise kontsentreeritud
kujul ja kirjeldava teksti osakaalu vähenemise ravijuhuga seotud dokumentatsioonis. Lisaks rõhutati
välisriikidest teenusele tulevate patsientide osakaalu kasvamist. Teenuste planeerimist hõlbustab
patsiendil kaasas olev tema funktsioneerimisvõimet kirjeldav ülevaade RFK-s. Meeskond kasutab
andmete koondamiseks infosüsteemi LIISA, kuhu on tehtud RFK-kasutamiseks vajalikud arendused.
RFK-d rakendavad oma igapäevases töös kõige enam taastusarstid ja füsioterapeudid. Viimaste
erialane ettevalmistus ning kutsetunnistuse taotlemine eeldab RFK põhimõtete tundmist ja
kasutamist.

5. PILOTEERIMINE.
protsessist

Lühiülevaade

ajakavast,

klientidest

ja

Pilootprojekt viidi ellu ajavahemikus 01.06.2018‒01.11.2019. Planeeritud oli kaasata kuni 20 täisealist
pea- või seljaajutraumaga või insuldi-diagnoosiga inimest (liitumine projektiga taastusravi teenuse
kaudu) ja kuni 20 täisealist liikumis- või liitpuudega inimest (liitumine projektiga SKA või TK kaudu).
Pilootprojekti kontseptsiooni väljatöötamisel oli algselt kavas kaasata ka kohalikud omavalitsused ja
perearstid, kuid keeruline oli ennustada, milliste piirkondade inimesed piloodi partnerite juurde
jõuavad ning koostööpartnerid vajasid koolitamist, siis jäid KOV-id ja perearstid projekti kaasamata.
Projekti sihtrühmast jäid välja psüühikahäire, nägemis-, kuulmis-, intellektipuudega inimesed, et hoida
tulemuste analüüsimiseks väikese klientide arvu juures sihtrühm sarnane. Projektis osalemiseks ei
olnud vajalik eelnevalt tuvastatud puude raskusaste, vähenenud töövõime, töövõime kaotuse protsent
või juba koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan. Klientide osalemine pilootprojektis oli vabatahtlik ja
iga klient allkirjastas projektis osalemiseks nõusolekuvormi.
Kliendi teekond projektis sai alguse kas taastusravis või TK/SKA juhtumikorraldaja juures. Pilooti
sisenes 36 inimest, kellest 18 liitus taastusravi ja 18 rehabilitatsioonisüsteemi kaudu (joonis 5.1). Kaks
TRT-le sisenenud klienti katkestasid projektis osalemise. Taastusravilt lahkunud klientidest kuus
jätkasid rehabilitatsioonisüsteemis, ülejäänud 12 jaoks lõppes projekt taastusraviga. Taastusravist
rehabilitatsiooni suundunud kuuest inimesest kolm liikus ühest asutusest teise ja kolm sama asutuse
teise osakonda.
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Joonis 5.1. Pilootprojekti klientide liikumine taastusravi, tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse
vahel
36 kliendist 24 olid mehed ja 12 naised (tabel 5.1). Kõige suurema vanusrühma moodustasid 45‒64aastased inimesed. Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti kaudu sisenesid peamiselt liikumispuudega
kliendid nii nagu projekti kavandamisel planeeriti. Puue oli eelnevalt määratud 25 kliendil, kellest
kaheksa liitusid projektiga taastusravi kaudu. Osaline või puuduv töövõime oli 23 kliendil. Taastusravi
kaudu projektiga liitunud klientide peamiseks probleemiks oli kas pea- või seljaajuvigastuse tõttu
tekkinud funktsioneerimisvõime langus.
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Tabel 5.1. Ülevaade klientidest
Projekti sisenemine
taastusravi

SRT

TRT

KOKKU

Sugu
Mees

11

5

8

24

Naine

7

3

2

12

alla 45

4

2

3

9

45-64

11

3

7

21

3

3

0

6

insult

2

1

0

3

peaajuvigastus

8

0

0

8

seljaajuvigastus

8

0

2

11

muu

0

3

2

6

pole märgitud

0

4

4

8

liikumispuue

5

6

10

21

liitpuue

2

1

0

3

muu puude liik

1

0

0

1

10

1

0

11

1

0

8

9

puuduv töövõime

8

4

2

14

töövõimet ei ole hinnatud

9

4

0

13

Vanus

65 ja vanem
Põhidiagnoos

Puude liik

puuet ei ole määratud
Töövõime määr
osaline töövõime

Tabelis 5.2 on välja toodud piloteerimise protsess alates hetkest, mil klient taastusravi kaudu projekti
tegevustesse sisenes. Sarnane oli protsess ka sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni teenuse
osutamisel. Üleminekute toetamiseks korraldati meeskonnatöid, kaasates nii taastusravi- ja
rehabilitatsioonispetsialiste kui ka SKA ja TK juhtumikorraldajaid. Lähtudes kliendi vajadustest anti
järgmisele teenuse osutajale (kas SRT või TRT) juurdepääs kliendi funktsioneerimisvõime kohta
pilootprojekti raames andmevahetuskeskkonnas (prototüübis) dokumenteeritud andmetele.
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Tabel 5.2. Piloteerimise protsess taastusravis ja rehabilitatsioonis
Piloteerimise protsess taastusravis/rehabilitatsioonis
1)
2)

Inimese informeerimine projektist, projekti infomaterjali edastamine inimesele, kirjaliku
informeeritud nõusoleku võtmine osalemiseks ja isikuandmete töötlemiseks.
Inimese funktsioneerimisvõime hindamine kasutades eesti keelde tõlgitud:
RFK lühivormi:





Spinal Cord Injury Post-Acute Brief
Spinal Cord Injury Long-Term Brief
Stroke Brief
Traumatic Brain Injury Brief

Soovi korral:



Rehabilitation Set
Minimal Environmental Set

Või kogu klassfikaatorist vabalt valitud koode
3)

Koos inimesega teenuste osutamiseks üldeesmärgi ja alaeesmärkide sõnastamine.

4)

Meeskonnatöö - hindamistulemuste läbiarutamine ja ühtlustamine meeskonnas,
hindamistulemuste vormistamine prototüübis.

5)

Eesmärgi ja alaeesmärkide täitmiseks vajalike sekkumiste planeerimine (eesmärgi täitmisega
seotud koodide välja valimine - intervention target) ja igale koodile
saavutuseesmärgi/soovitud tulemuse (goal value) seadmine meeskonnatöös.

6)

Esialgse tegevuskava koostamine – välja valitud koodidele vastavate
sekkumiste/rehabilitatsioonitegevuste määramine, vastutavate spetsialistide nimetamine,
teenuste mahu ja kestuse fikseerimine
Hindamistulemuste ja eesmärgistamise läbiarutamine ja vajaduse korral korrigeerimine koos
inimesega. Lõpliku tegevuskava koostamine.
Taastusravi/rehabilitatsiooniteenuste osutamine, protsessi koordineerimine teenuseosutaja
poolt.
Sekkumiste tulemuste vahe- ja lõpphindamine tegevuskavasse valitud koodide alusel.
Inimese ülemineku ettevalmistamine (prototüübis juurdepääsuõiguste üleandmine
järgmisele teenuseosutajale) või protsessi lõpetamine:

Sotsiaalse rehab teenus (SRT) – seostamine SKA JK-ga

Tööalase rehab. teenus (TRT) – seostamine TK JK-ga

7)
8)
9)
10)
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6. PROJEKTI TULEMUSED
6.1. I eesmärk: funktsioneerimisvõime dokumenteerimiseks on kasutatud RFK-d
Kliendi funktsioneerimisvõime kirjeldamiseks kasutasime WHO poolt koostatud puude- või
haigusspetsiifilisi tõenduspõhiseid RFK-lühivorme ehk koodikomplekte (i.k. core set), mis olid tõlgitud
eesti keelde3.
Taastusravi osutajatel oli kolm valikut:
1) WHO diagnoosi-põhine lühivorm
a. Seljaajukahjustus – post-akuutne (i.k. Spinal Cord Injury Post-Acute Brief)
b. Seljaajukahjustus – pikaajaline (i.k. Spinal Cord Injury Long-Term Brief)
c. Insult (i.k. Stroke Brief)
d. Peaajutrauma (i.k. Traumatic Brain Injury Brief);
2) WHO rehabilitatsiooni koodikomplekt ilma või koos lühikese keskkonnategurite komplektiga;
3) või enda kokku pandud koodkomplekt, mida taastusravi meeskond pidas kliendi seisundi
kirjeldamisel kõige vajalikumaks .
Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajad kasutasid:
1) WHO rehabilitatsiooni koodikomplekti ilma või koos lühikese keskkonnategurite komplektiga;
2) või enda kokku pandud koodkomplekti, mida pidasid kõige vajalikumaks kliendi seisundi
kirjeldamisel.
Projektis osalenud spetsialistid läbisid RFK-kasutamise alase koolituse.

6.1.1. Tegevused piloodis
Kliendi funktsioneerimisvõime hindamiseks kasutasid spetsialistid erialaspetsiifilisi hindamisvahendeid
või meetodeid. Tulemuste ümberpanek RFK-koodidesse ja määrajatesse toimus meeskonnatööna.
Funktsioneerimisvõime raskuse ulatus e määraja skaala on 0‒4 punkti (joonis 6.1).

Joonis 6.1. RFK määrajate e raskusastmete selgitused
Koodide ja määrajate fikseerimise tulemuseks oli ülevaade, st standardiseeritud informatsioon kliendi
funktsioneerimisvõimest, probleemsetest valdkondadest, tema tugevustest, teda toetavatest ja
takistavatest keskkonnateguritest. Selline informatsioon on seni kasutatud dokumenteerimisviisidest
objektiivsem, ühtviisi mõistetav erinevate erialade spetsialistidele ja annab kliendist tervikliku ülevaate
nii teenuseosutajatele kui ka juhtumikorraldajatele.
Tabelis 6.1 on toodud taastusravi teenuste kirjeldav kokkuvõte ja teises osas RFK-põhine kokkuvõte.
Esimeses osas on kasutatud erialaspetsiifilist terminoloogiat, mis RFK-põhises kokkuvõttes on
kodeeritud, võimaldades infot kõikidele spetsialistidele ja kliendile arusaadavalt edastada. RFK ei
välista sõnalisi selgitusi, kommentaare, kui neid peaks vaja olema esitada.
3

Tõlgitud lühivormid ja prototüübi kujunduse näited on raporti Lisas 4.
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Tabel 6.1. Taastusravi kokkuvõtted – tavapärane kokkuvõte vs RFK-põhine kokkuvõte
Taastusravi teenuse kokkuvõte

RFK-põhine taastusravi teenuse kokkuvõte

Teenuse eesmärk: Parema käe üldmotoorika, peenmotoorika ja kahekäe koostöö
parendamine. Kognitiivsete tegevuseelduste parendamine.
Parema käe üldmotoorika ja jõudluse osas on toiminud positiivne dünaamika,
peenmotoorika osas muutusi ei ole toimunud. Box and Block test: paremaga 39
kuubikut (eelnevalt 31/82) ja vasakuga 81 kuubikut (eelnevalt 74/81), mis on
vastavalt 48% ja 100%. Sõrmede pigistusjõud (võtmevõte): paremaga 10,2 kg
(eelnevalt 8,2/10,6) ja vasakuga 10,5 kg (eelnevalt 10/10,4), mis on vastavalt 96%
ja 101%. Purdue Pegpoard testi soorituse osas ei ole muutusi toimunud.
Kognitiivsete tegevuseelduste osas pole samuti märkimisväärset muutust
toimunud. Planeerimisprotsessid, täidesaatvad funktsioonid ja
planeerimisprotsessid on endiselt aeglustunud. Uues situatsioonis ja tegevuses
tekib kiirelt ärevus/ärrituvus, hakkab kiirustama ja tekivad vead sisse, mida ka
koheselt ei märka, ei märka kõike. Kui soovib asja kiirelt sooritada võib juhtuda, et
viib tegevuse läbi hoopis vasaku käega ja parem käsi on abistava käe rollis.
Kodustes toimingutes samuti on veel aeglane. Soovitused: Jätkata kodus
teraapias õpitud tegevuste/harjutustega. Osaleda aktiivselt vastavalt oma
võimekusele igapäevategevustes. Patsiendi kognitiivsetes funktsioonides esineb
häireid. Esineb kõnehäire, millel on mõju ka hindamisele üldiselt. Häireid esineb
infotöötlusprotsessides (aeglustunud), tähelepanufunktsioonides (raskused
keskendumisel ja segavate stiimulite allasurumisel; esineb üleujutatuse efekti;
raskused tähelepanu ümber lülitamisel), nägemis-ruumitajus (sh. häiritud
tervikutaju). Patsiendi täidesaatvad funktsioonid mõjutatud probleemidest
madalama taseme funktsioonides. Mälufunktsioonid näivad olevat säilinud
rahuldaval tasemel, kuid vajavad põhjalikumat hindamist kõnehäire taandudes.
Patsient on ajas, kohas, isikus orienteeritud. Töötamise toetamiseks vajalik jätkata
tööalase rehabilitatsiooniga. Patsiendil olemas kokkulepe tööandjaga, et asub
tööle aprillist. Vajalik tööülesannete valikuline teostamine ja lühendatud tööaeg
ning selles osas kokkulepped tööandjaga. Kuna kardab tööd kaotada, siis on oht,
et ei võimalda endale piisavalt puhkepause. Pingelistes olukordades ei pruugi
tööülesannetest täpselt aru saada, võib teha vigu. Soovitused: Võimalusel
külastada töökohta füsioterapeudi või tegevusterapeudi poolt, et hinnata
töökeskkonna, -vahendite, -ja ülesannete sobivust.

Teenuse eesmärk: Parema käe üldmotoorika, peenmotoorika ja kahekäe koostöö
parendamine. Kognitiivsete tegevuseelduste parendamine.
b140.2 Tähelepanufunktsioonid. Mõõdukas probleem
Raskused keskendumisel ja segavate stiimulite allasurumisel, raskused
tähelepanu ümber lülitamisel.
b164.2 Kõrgemad kognitiivsed funktsioonid. Mõõdukas probleem
b147.3 Psühhomotoorsed funktsioonid. Raske probleem
Uues situatsioonis ja tegevuses tekib kiirelt ärevus/ärrituvus
b7300.0 Üksikute lihaste või lihasrühma jõud. Ei ole probleemi
b7602.2 Tahtlike liigutuste koordineerimine. Mõõdukas probleem
d220.3 Paljude ülesannete täitmine. Raske probleem
Pingelistes olukordades ei pruugi tööülesannetest täpselt aru saada, võib teha
vigu. Vajalik tööülesannete valikuline teostamine.
d440.2 Käte täppisliigutused. Mõõdukas probleem
d570.2 Oma tervise eest hoolitsemine. Kerge probleem
Ei võimalda töötades endale piisavalt puhkepause
d640.2 Kodutööde tegemine. Mõõdukas probleem
Kodustes toimingutes aeglane.
d8451.2 Töötamine. Mõõdukas probleem
Vajalik tööülesannete valikuline teostamine ja lühendatud tööaeg.
e135. 2 Töövahendid ja tehnoloogiad. Mõõdukas takistav tegur
Vajalik jälgida, et kasutatavad töövahendid oleks jõukohased ja nende kasutamine
ohutu.

SOOVITUSED: Jätkata kodus teraapias õpitud tegevuste/harjutustega. Osaleda
aktiivselt vastavalt oma võimekusele igapäevategevustes. Võimalusel külastada
töökohta füsioterapeudi või tegevusterapeudi poolt, et hinnata töökeskkonna, vahendite ja ülesannete sobivust.
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Kogutud informatsioon oli aluseks eesmärkide seadmisele taastusravis ja rehabilitatsioonis.
Eesmärkide seadmisel valisid spetsialistid meeskonnatöö käigus ja kliendiga arutades välja koodid
(valdkonnad), millega teenuse raames tegelema hakati. Kliendi eesmärkide külge liideti eesmärgiga
sobivad välja valitud koodid, st mitte kõik kliendi ülevaates sisalduvad koodid. Nende koodide põhjal
planeeriti tegevused (tegevuskava). Kliendiga viidi vajadusel läbi vahehindamisi, mille järel võis tekkida
vajadus korrigeerida kokkulepitud eesmärke. Kõikide klientidega toimusid lõpphindamised.
Hindamiste tulemused fikseeriti eesmärkide juurde valitud RFK-koodide määrajatena.
Eesmärkidest ja tulemuste hindamisest on täpsemalt juttu peatükis 6.2.

Joonis 6.2. Näide ülevaatest – kliendi alghindamise tulemused

20

6.1.2. Partnerite tagasiside
RFK oli projektis osalenud neljast taastusravi teenuse osutajast ühel kasutusele igapäevase töövahendina ja rehabilitatsioonivaldkonnas kasutas RFK-d üks
projekti partner. Teenuseosutajad kirjeldasid, milliseid erinevusi tõi RFK-rakendamine kaasa nende tavapärastes tööprotsessides, ja mis ei muutunud.
Kokkuvõte on toodud tabelis 6.2.
Tabel 6.2. Teenuseosutaja tavapärane tööprotsess vs RFK-projektis rakendatud tööprotsess - hindamised
Tegevused

Teenuseosutaja

Tavapärane tööprotsess

RFK-projekti tööprotsess

Taastusravi

Iga spetsialist viib individuaalselt läbi hindamise esimesel
kohtumisel ja seab enda erialast lähtuva eesmärgi koostöös
patsiendiga. Spetsialist lähtub hindamisel
oma
kogemusest ja erialadistsipliinist. Puudub patsiendi
käsitlemine teiste erialade kontekstis. Meeskondlikke
hindamisi ja meeskonnatööd ei tehta.

Eesmärkide
seadmine
ja
hindamised
toimuvad
meeskonnatööna. Lühivormide toel tekib tervikvaade
patsiendi olukorrast. Erinevate spetsialistide tegevustele
seatakse ühised kliendiga kokku lepitud eesmärgid.

Rehabilitatsioon

Hindamine toimub meeskondlikult või iga spetsialisti poolt Hindamised toimuvad meeskondlikult/hindamistulemused
individuaalselt. TRT-s kohustuslik vahehindamine, SRT-s vaadatakse läbi meeskonnaga ja vahehindamisi viiakse läbi
tehakse vahehindamisi vastavalt vajadusele.
vastavalt vajadusele.

KLIENDI HINDAMINE

HINDAMISTULEMUSTE
KOGUMINE JA
SÄILITAMINE

Taastusravi

Rehabilitatsioon

Statsionaarses
taastusravis
kasutatakse
erinevaid
hindamisvahendeid (FIM-FAM, Interrai), mille valik sõltub
diagnoosist ja patsiendi iseseisvast toimetulekuvõimest.
on
diagnoosideülene
hindamistulemuste
TIS-i koostatakse taastusravi kokkuvõtted kirjeldava RFK
tekstina,
kuhu
lisatakse
erialaspetsiifiliste struktureeritud kogumise ja säilitamise keel. Kasutusel on
RFK-lühivormid, kus hindamisele minevad koodikomplektid
hindamisinstrumentidega saadud tulemused.
on seotud patsiendi terviseseisundiga.
Üht kindlat hindamisinstrumenti ja andmete kogumise
süsteemi ei ole. Igas asutuses toimub tulemuste kogumine
ja säilitamine vastavalt asutuse töökorrale.

Taastusravis töötavad spetsialistid kliendiga individuaalselt ja meeskonnatööd rakendatakse minimaalselt. Põhjuseks on töötamise praktikad ja töökorraldus
ning muuhulgas ka see, et multidistsiplinaarne meeskonnatöö ei ole Haigekassa hinnakirjas selgelt välja toodud statsionaarse taastusravi puhul.
Rehabilitatsiooniteenuse osutajad on harjunud tegema meeskonnatööd ning see olnud nii SRT kui TRT hinnakirja osa.
Taastusravis rakendatakse erinevaid erialaspetsiifilisi tõenduspõhiseid hindamisvahendeid ja muutused kliendi funktsioneerimisvõimes fikseeritakse TIS-s
taastusravi kokkuvõttes. Need kokkuvõtted on enamasti kirjeldavad tekstid. Rehabilitatsiooniteenuse osutajad viivad samuti läbi hindamisi kasutades
valdkonnapõhiseid instrumente. Tulemused fikseeritakse lähtudes rahastaja poolt kehtestatud nõuetest. Üldjuhul vaatab hindamistulemused ning eesmärkide
saavutamise üle kliendi teenusele suunanud juhtumikorraldaja. Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisel ei koguta eesmärkide saavutamise ja
teenuste tulemuslikkuse kohta analüüsitaval kujul andmeid, mis oleks loodud ühtsetel metoodilistel alustel. Andmete arhiveerimisel lähtub iga asutus enda
välja töötatud töökorrast.
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Projekti partnerid kirjeldasid, millised on nende meeskondade tugevused ja nõrkused RFK-kasutamisel igapäevatöös ning tõid välja võimalused ja ohud, mida
nad näevad, kui RFK oleks riiklikus rehabilitatsioonisüsteemis kasutusel. Siin peatükis on välja toodud teenuseosutajate seisukohad, mis on seotud RFKkasutamise ja klientide hindamistega.
Tabel 6.3. RFK-rakendamise tugevused ja nõrkused teenuseosutaja tööprotsessis ning võimalused ja ohud riiklikus süsteemis ‒ hindamised
RFK-kasutamine igapäevatöös ‒ Teenuseosutaja/ meeskonna sisemised ...
TUGEVUSED
NÕRKUSED
SPETSIALISTIDE RFKALANE KOMPETENTS
RAHVUSVAHELISELT
KASUTATAV
STANDARDKEEL
DOKUMENTEERIMISE
AJAKULU VÄHENEMINE

Koolitus ei ole pidev, koolitatud spetsialistide arv piirdub projekti meeskonnaga. RFKõppimine on aeganõudev ja jääb mõningane "hall" ala, st spetsialisti loominguline
Projektis osalenud meeskond on saanud koolituse ja kogemuse
vabadus, kuidas kodeerida erialaspetsiifiliste testide tulemusi RFK-keelde. Vähene
RFK-kasutamisel.
kogemus toob RFK-kasutamisega kaasa lisaajakulu ja ei motiveeri spetsialisti RFKd kasutama.
RFK-s kirjeldatud kliendi hindamiste kokkuvõtted on
arusaadavad rahvusvaheliselt. Võimalik vastu võtta kliente
teistest riikidest ja saata oma kliente teistesse riikidesse.
Vähem on teksti sisestamist, info kliendi kohta on selge,
konkreetne ja arusaadav teistele kliendiga töötavatele
spetsialistidele.
Tekib
spetsialistide
tööaja
võit
dokumenteerimise arvelt. Ühel asutusel projekti partnerite
hulgas oli olemas IT-lahendus ja tugi RFK kasutamiseks oma
asutuse IT-süsteemides.

Juhul, kui puudub rahvusvahelise töö või teadustöö kogemus meeskonnas, ei ole
standardkeele kasutamise eelised arusaadavad.

Ajakulu ei vähene, kui puudub andmete sisestamiseks sobiv IT-lahendus. Koodide ja
määrajate valikule lisaks peab spetsialistil jääma võimalus lisada teksti, et
kommenteerida valitud koode ja määrajaid.

Kui RFK oleks osa riiklikust korraldusest ...
VÕIMALUSED
TEADMISTE JA
TEADLIKKUSE KASV
KOOLITUSTE KAUDU

Erialaliitude kaasamine, erialaüleste koolitusprogrammide
koostamine ja õppekavade täiendamine. Regulaarsete
jätkukoolituste pakkumine ja mentorprogrammi loomine. RFK
võiks olla osa kutse taotlemisest ja kutsestandardist.

SPETSIALISTIDE TÖÖAJA
KOKKUHOID

Informatsiooni vahetus asutuste vahel, võimalus näha kliendiga
läbi
viidud
eelnevate
hindamiste
(taastusravis,
juhtumikorraldaja poolt tehtud) tulemusi ja kasutada varem
tehtud hindamisi tegevuste planeerimisel.

TEGEVUSE
EESMÄRGISTAMINE
TEADUSTÖÖ ja
EKSPERTKOGEMUSTE
JAGAMINE

OHUD
Osapooled välistavad ühise andmete kodeerimise keele ning RFK-d nähakse
konkureeriva hindamisvahendina mitte erinevate hindamisvahenditega saadud
tulemuste fikseerimise tööriistana. Kui koolitused on keskselt koordineerimata võib
nende sisu olla erinev. See omakorda võib kaasa tuua tõlgendamise erinevused
RFK-rakendamisel.
Kõik taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuseid osutavad asutused ei liidestu ühtsesse
infovahetussüsteemi ning jätkuvalt on vajadus teistest asutustest koguda paberil infot
kliendiga läbi viidud tegevuste ja nende tulemuste kohta. Senisest mahukam
hindamine, kui hindamiste andmeid ei vahetata, ei too kaasa spetsialistide tööaja
kokkuhoidu dubleerimata jäänud hindamiste arvelt.

Hindamistulemustest kasvavad välja kliendi eesmärgid
(seisundi säilitamine, võimalikult pikaajaline iseseisev
Kui seatud eesmärkide täitumine on seotud rahastamisega, võib juhtuda, et seatakse
toimetulek kroonilise või degeneratiivse terviseprobleemi korral,
liiga madalad eesmärgid, milleni igal juhul jõutakse.
seisundi parendamine jne), millest omakorda osutatavad
teenused. Eesmärgid on mõõdetavad.
Rahvusvahelises
teadustöös
osalemine.
Eesti
ekspertkogemuste jagamine teistele riikidele RFK kui
Personali vähene huvi arenduste ja oma kompetentsi kasvatamise vastu.
valdkondadevahelise andmevahetuse tööriista rakendamise
kohta.
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Hindamisi viisid läbi ka SKA ja TK juhtumikorraldajad. Juhtumikorraldajad kasutasid teenuse vajaduse
väljaselgitamiseks WHODAS 2.0 küsimustikku (36 küsimust), kus küsimuste juurde olid lisatud RFKkoodid, millest juhtumikorraldaja ja kliendi koostöös valiti välja rehabilitatsiooni eesmärgiga enim
seostuvad. Küsimustik oli sama, mida SKA juhtumikorraldajad kasutasid 2019. aasta aprilli alguseni
oma igapäevatöös. Alates aprillist võeti SKA korduvalt teenust taotlevate klientide puhul kasutusele
WHODAS 2.0 lühem versioon, milles on 12 küsimust. TK rehabilitatsioonivajaduse hindamise
küsimustikus on 15 küsimust ja küsimustiku loomise aluseks oli samuti WHODAS 2.0.

6.1.3. Tulemused
Kliendi funktsioneerimisvõimet hinnati taastusravi alguses ja lõpus ning rehabilitatsiooniteenuse
alguses ja lõpus. Vajadusel tehti teenuste osutamise ajal ka vahehindamine, et selgitada teenuste
mõju, patsiendi seisundi muutusi ja korrigeerida seatud eesmärke. Taastusravis kasutati
vahehindamise võimalust ühe kliendi ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisel kuue kliendi puhul.
Taastusravi hindamistesse oli kaasatud 2‒6 spetsialisti, keskmiselt moodustas hindamismeeskonna
neli spetsialisti. Igal spetsialistil kulus kõigi kliendiga läbi viidud hindamiste, nii individuaalsete
hindamiste kui ka meeskonnas tulemuste arutamisele, peale kokku ligikaudu 3,5 tundi.
Rehabilitatsiooniteenuse osutajate hindamismeeskondadesse kuulus 2‒5 spetsialisti, keskmiselt
moodustus meeskond sarnaselt taastusravile neljast spetsialistist. Ühel spetsialistil kulus tööaega
keskmiselt veidi alla kolme tunni. See sisaldas nii kliendiga läbi viidud individuaalseid hindamisi kui ka
meeskondlikel hindamistel ja aruteludel osalemist kogu tööprotsessi jooksul.
Meeskondlikke hindamisi korraldati nii ühe asutuse sees kui ka asutuste vahel. Viimasel juhul olid
kaasatud kas TK või SKA või mõlema asutuse juhtumikorraldajad korraga, klienti üleandev asutus ja
vastuvõtja-asutus. Selline töökorraldus tagas kliendi sujuva liikumise ühest süsteemist teise.
SKA juhtumikorraldajate jaoks hindamise aeg ei muutunud jäädes 1‒1,5 tunni piiresse. Töötukassa
juhtumikorraldajatele oli uus töökorraldus aeganõudvam, esimesed hindamised jäid kolme tunni sisse,
kogemuste kogunemisel liiguti tagasi ka nende töös tavapärase 1‒1,5 tunni raamesse.
Projekti raames sai kinnitust eeldus, et TK-s ja SKA-s toimuvaid teenustele suunamisele eelnevaid
hindamisi praeguses mahus vaja ei oleks, kui klient liigub taastusravist rehabilitatsiooniteenustele ning
taastusravis läbi viidud lõpphindamise tulemused jõuavad nii rehabilitatsiooniteenuse rahastaja kui ka
osutajani.

6.2. II eesmärk: RFK-põhine rehabilitatsioonitsükkel on rakendatud ja
tööprotsessid ühtlustatud. Teenuste tulemuslikkus on hinnatud
Projekti käigus kasutasid nii taastusravi kui ka rehabilitatsiooni teenuse osutajad RFK-le tuginevat
rehabilitatsioonitsüklit (vt peatükk 1). Mõlemas, taastusravis ja rehabilitatsioonis sisaldas
teenuseosutaja tööprotsess:
 alghindamist ja vajadusel vahehindamisi;
 hindamiste põhjal eesmärkide seadmist ja sekkumiste valikut ning vajadusel vahehindamisele
tuginedes eesmärkide ja sekkumiste korrigeerimist;
 teenuste osutamist;
 lõpphindamist ja järgmistele teenustele suunamist või nende soovitamist.
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6.2.1. Tegevused piloodis
Projektis osalenud taastusravi osutajad viisid projekti sisenenud inimestega läbi alg- ja
lõpphindamised. Hindamised olid projekti raames tasustatud. Tervishoiuteenuseid osutati
patsientidele vastavalt EHK mahtudele ja hinnakirjale. Neid projekti eelarvest ei rahastatud.
Taastusravist rehabilitatsiooni liikuvate inimeste puhul oli vahelüliks SKA või TK juhtumikorraldaja, kes
hindas raviasutusest tulnud kliendi rehabilitatsiooniteenusele suunamise vajadust tutvudes eelnevalt
taastusravis läbi viidud hindamistega. Juhtumikorraldaja sõnastas koos kliendiga eesmärgid, mille
saavutamisele keskenduti rehabilitatsiooniteenuse osutamise käigus. Rehabilitatsiooniteenuse
osutajal oli võimalus tutvuda alghindamise eel juhtumikorraldaja läbi viidud hindamise ja taastusravist
edasi liikunud klientide puhul taastusravis tehtud hindamistega. Nende põhjal valmistati
rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures ette hindamised, vajadusel korrigeeriti kliendiga tema
eesmärke, mille klient oli juhtumikorraldaja juures sõnastanud. Projektis oli võimalik seada üks
üldeesmärk ja kuni kolm alaeesmärki. Eesmärgid seoti välja valitud RFK-koodidega, lepiti kokku
sekkumiste spetsiifika ja maht. Meeskonnatöö raames arutati hindamiste tulemuste RFK-koodidesse
ja määrajatesse ümberpanemist, pandi paika spetsialistide teenuste ajaline maht. Meeskondlikud
kohtumised toimusid ka erinevate pilootprojekti partnerite vahel kliendi liikumisel ühe teenuseosutaja
juurest teise juurde.
Projekti jaoks loodud IT-lahendust (prototüüp) kasutasid oma töös taastusraviteenuse osutajad,
juhtumikorraldajad ja rehabilitatsiooniteenuse osutajad. Prototüüp sisaldas projekti sisenenud
inimese sotsiaal-demograafilisi andmeid, erinevate projekti kuulunud osapoolte juures läbi viidud
hindamiste tulemusi, inimese eesmärke ja kokkuvõtet saavutatud tulemustest. Tulemused esitati
numbriliselt RFK-koodide määrajate muutuses, st alghindamise ja lõpphindamise tulemuste
erinevuses. Kõigist hindamiste tulemustest ja kokkuvõttest sai patsiendile/kliendile teha väljatrükid.
Joonisel 6.1 on toodud osaline väljavõte kliendi hindamiste kokkuvõttest taastusravis. Selliselt oli
prototüübis näha erinevate hindamiste tulemused ja toimunud muutused kliendi seisundis nii
taastusravi kui ka rehabilitatsioonteenuse raames.
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Joonis 6.1. Kliendiga läbi viidud taastusravi hindamiste kokkuvõte prototüübis
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Lisaks täitsid teenuseosutajad prototüübis kliendi tegevuskava, kus olid kirjas teenused, neid osutavad
spetsialistid ja teenuste planeeritud mahud. Teenuse osutamisel märgiti prototüüpi selle kestus ja
prototüübis lisandus automaatselt teenuse maksumus. Seega oli igal hetkel võimalik saada ülevaade
kliendi eelarvest, planeeritud, läbiviidud ja veel saada olevatest teenustest.
Projekti juurde kuulus ekspertide töörühm, kelle ülesandeks oli koostada küsimustik ehk RFK-le
põhinev kliendi funktsioneerimisvõime profiil (kliendi profiil), mida täidab taastusravi spetsialist koos
patsiendiga ravi lõpus ja mille abil saab välja selgitada, kas patsient vajab taastusravi järel
rehabilitatsiooni ja/või muid toetavaid teenuseid (Lisa 1 ja Lisa 2). Küsimustiku koostamisel võeti
aluseks kehtiv teenuste korraldus ning see, et küsimustik sisaldaks võimalikult palju informatsiooni,
mis on vajalik SRT või TRT vajaduse hindamisel ja TVH-l. Lisaks kuulus töörühma ülesannete hulka:
 taastusravist rehabilitatsiooniteenusele ülemineku soovituslike kriteeriumite väljatöötamine
(Lisa 3);
 ettepanekute tegemine kehtivate tööprotsesside muutmiseks ja ühtlustamiseks taastusravi,
SRT ja TRT osutamisel
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6.2.2. Partnerite tagasiside
Kõige suuremad olid erinevused RFK-põhise rehabilitatsioonitsükli rakendamisel võrdluses teenuseosutajate tavalise töökorraldusega meeskonnatöö
läbiviimisel ja teenuste tulemuslikkuse mõõtmisel. Taastusravi osutajatel ei kuulu meeskonnatöö üldiselt tavapäraste tööülesannete hulka. Iga spetsialist
hindab patsienti enamasti eraldi ning seab oma valdkonnaga seotud eesmärgi. Üldise eesmärgi formuleerib patsiendiga läbi viidud vestluse käigus tavaliselt
taastusarst. Erinevate spetsialistide tegevuste ühisosa võib jääda väikeseks, sest patsiendiga töötatakse erialaspetsiifiliselt, loomata meeskonnatöö kaudu
tegevustele ühist raamistikku. Sotsiaaltöötaja olemasolu ei ole taastusravi meeskonnas kohustuslik. Seetõttu võivad igapäevaelu puudutavad valdkonnad
jääda kehtivas korralduses tähelepanuta. Meeskonnatöö on Haigekassa hinnakirjas välja toodud ambulatoorses taastusravis (teenuse koodid 3113 ja 3114),
kuid puudub statsionaarses taastusravis.
Tabel 6.4. Teenuseosutaja tavapärane tööprotsess vs RFK-projektis rakendatud tööprotsess – rehabilitatsioonitsükkel ja teenuste tulemuslikkus
Tegevused

Teenuseosutaja

RFK-projekti tööprotsess

Taastusravi

Fikseeritakse selged eesmärgid, rakendatakse RFK-põhist alg- ja
Toimub alg- ja lõpphindamine vastavalt teenuseosutaja sisemisele
lõpphindamist. Meeskonnatöö toimub läbi kogu protsessi.
töökorrale. Patsiendi eesmärk on kirjeldav ja üldine.
Sotsiaaltöötaja kaasatakse TR meeskonda.

Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioonitsüklit järgitakse nii sotsiaalses kui tööalases
Juhtumikorraldaja
eesmärkide
muutmine
ei
nõua
rehabilitatsioonis. Lähtutakse juhtumikorraldaja eesmärkidest , mida
kooskõlastamist. Eesmärkide ja teenuste sidumine kliendi
vajaduse korral muudetakse. Muutmine toob kaasa ressursikulu
hindamise tulemustega (RFK-koodidega).
muutmise kooskõlastamisel (tööaeg, rahaline kulu kliendile).

Taastusravi

Toimub individuaalne töö patsiendi ja spetsialisti vahel. Lähenemine on
Toimub meeskonnatöö ja loodud on ühine infoväli, milles toimub
erialaspetsiifiline ja puudub patsiendi terviklik käsitlemine. Spetsialistid
patsiendi terviklik käsitlus kõigi meeskonnaliikmete kaasabil.
ei ole ühises infoväljas. Meeskonnatööd tehakse minimaalselt.
Sotsiaaltöötaja osaleb taastusravi meeskonnas.
Sotsiaaltöötajat ei ole igas TR meeskonnas.

Rehabilitatsioon

Meeskonnatöö on rehabilitatsiooniteenuse osutamise osa.

Meeskonda kuulub rohkem spetsialiste
rehabilitatsiooniteenuse osutamisel.

Taastusravi kokkuvõte TIS-s on kirjeldava teksti formaadis. Kokkuvõtte
olemasolu on Haigekassa nõue teenuse rahastamisel. Teenuseosutaja
oma infosüsteemis võib olla täiendav struktureeritud informatsioon
vastavalt kasutatud metoodikale (FIM-FAM, RFK jne). Regulaarseid,
standardiseeritud andmetel põhinevat tulemuslikkuse analüüse ei
tehta.
Hindamistulemused fikseeritakse kirjeldava tekstina, ei ole
analüüsitavad.

Vahe- ja lõpphindamiste tulemused, st muutused patsiendi
seisundis, on struktureeritud ning lihtsalt jälgitavad nii visuaalselt
kui numbriliselt. Võimalik teha teenuste tulemuslikkuse
ülevaateid. Ülevaateid saab täiendada lisatud kommentaaride
väljal oleva hindamistulemusi täpsustava infoga.

REHABILITATSIOONITSÜKLI JÄRGIMINE

MEESKONNATÖÖ

TEGEVUSTE
TULEMUSLIKKUSE
MÕÕTMINE

Tavapärane tööprotsess

Taastusravi

Rehabilitatsioon

kui

tavapäraselt

27

Tabel 6.5. RFK-rakendamise tugevused ja nõrkused teenuseosutaja tööprotsessis ning võimalused ja ohud riiklikus süsteemis - rehabilitatsioonitsükkel ja
teenuste tulemuslikkus
RFK-kasutamine igapäevatöös ‒ Teenuseosutaja/ meeskonna sisemised ...
TUGEVUSED

NÕRKUSED

TAVAPÄRANE
TÖÖPROTSESS

RFK-põhise rehabilitatsioonitsükli etappe rakendatakse tavapärase
tööprotsessi osana nii TR-s, SRT-s kui TRT-s. Vahehindamisi viiakse
läbi vastavalt vajadusele v.a. TRT-s, kus vahehindamise tegemine on
TK nõue.

Meeskonnatöö TR-s toob kaasa spetsialistide aja vähenemise, mil nad saavad
töötada patsientidega individuaalselt. Praeguses süsteemis ei ole
multidistsiplinaarsele meeskonnatööle ja sotsiaaltöötaja kaasamisele olemas
piisavat rahalist katet.

INTERDISTSIPLINAARNE
MEESKONNATÖÖ TÖÖRIIST

Kõige sagedamini kasutatavad RFK-d oma töös taastusarstid ja
füsioterapeudid.
RFK-sse
ümber
pandud
erialaspetsiifilised Suurel osal asutuste teistel rehabilitatsioonispetsialistidel (väljaspool projekti
hindamistulemused on arusaadavad teiste erialade spetsialistidele. meeskonda)
RFK kogemus puudub. See raskendab erialadeülest
Meeskonnatöö kogemus TR raames on positiivne ja osa piloteerijaid meeskonnatööd.
soovib senise kogemuse baasilt meeskonnatöö rakendamist jätkata.

TEENUSTE
TULEMUSLIKKUSE
HINDAMINE

Projekti käigus tekkis andmestik, mille pealt teenuste tulemuslikkust Teenuste tulemuslikkuse regulaarset hindamist ei toimu üheski pilootprojektis
hinnata.
osalenud asutuses.

Kui RFK oleks osa riiklikust korraldusest ...
VÕIMALUSED

OHUD

TEENUSTE
TULEMUSLIKKUSE
HINDAMINE

Hindamiste tulemused on esitatavad arvulisel kujul, mis annab
Oht on kinni jääda vaid numbrilisse tulemusse. Kliendil võib olla ka piiranguid,
võimaluse eesmärkide saavutamise mõõtmiseks nii asutuse sees kui ka
mille puhul on sekkumiste abi võimalik säilitada sama taset, kuid sekkumised
analüüsida meetmete tulemuslikkus ja süsteemi korraldust riiklikul
ei too kaasa probleemi vähenemist.
tasandil.

EESMÄRKIDE JA TEENUSTE
VASTAVUS

Eesmärkide
sidumine
koodidega
aitab
muuta
eesmärgid
Säilivad teenuste mahtudele seatud piirangud (rahalised, ajalised), mille tõttu
konkreetsemaks ja seob need kliendi seisundiga. Koodide sidumine
eesmärke ei saavutata.
teenustega hoiab fookuse eesmärkide saavutamisel.

RAHASTAMINE

RFK-kasutamine on teenuste hinnas ühe komponendina arvestatud.

IT-süsteemi ülevalhoidmine, arendamine ja koolitused vajavad pidevat
rahastust. Projektipõhine lähenemine ja EL toetuste kasutamine ei taga
süsteemi käigushoidmist.
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6.2.3. Tulemused
Piloodis osalenud asutustega lepiti kokku tööprotsess ja töövormid (spetsialisti individuaalne töö
kliendiga, meeskonnatöö koos kliendiga, spetsialistide omavaheline meeskonnatöö, koostöö
juhtumikorraldajatega). Ühtlustatud tööprotsesside rakendamisel tekkis mitmeid küsimusi taastusravi
lõppemisel:
 milliste kriteeriumite alusel otsustada, et klient peaks taastusravi järgselt liikuma
rehabilitatsiooni;
 kuidas otsustada, kas klient vajab SRT-d või TRT-d;
 kuidas muuta kliendi liikumine rehabilitatsiooni võimalikult sujuvaks ja kiireks jätkates
taastusravijärgse rehabilitatsiooniteenusega ilma, et klient peaks ootama „silti“ (puude
raskusastme määramine, töövõime hindamine).
Ekspertide töörühma ettepanekud, mis adresseerivad neid küsimusi, on toodud peatükis 9.
Sellega, et tööprotsessid vajavad ühtlustamist, olid nõus kõik piloodis osalenud teenuseosutajad. Esile
toodi erinevad dubleerivad hindamised, mida inimene läbib rehabilitatsioonisüsteemis nii rahastaja kui
teenuseosutaja juures.
Enamik piloodis osalenud asutustest rakendab igapäevatöös alghindamisest, teenuste planeerimisest
ja osutamisest ning tulemuste hindamisest koosnevat rehabilitatsioonitsüklit, kuid see ei sisalda RFKkasutamist. RFK-kasutamise osas olid arvamused erinevad: oli neid, kes nägid klassifikatsiooni
rakendamises palju kasutegureid ja oli ka neid asutusi, kes ei näinud RFK-kasutuselevõtus oma senisele
tööprotsessile lisaväärtust.
Andmevahetuskeskkonnas (prototüübis) loodud visuaalseid lahendusi kliendi seisundi muutuse
jälgimiseks kasutati meeskonnatöö raames. Partnerid tõid esile, et need olid lihtsalt mõistetavaid nii
kliendi kui spetsialisti jaoks. Lisaks saadi kiire ülevaade kliendile osutatud teenustest, kasutatud ja veel
kasutamata eelarvest prototüübis olnud tegevuskava mooduli abil.
Projekti käigus pandi prototüüpi kirja kliendi seisundi ja kokku lepitud eesmärkide alghindamise aegne
tase (raskusaste), soovitud tase ja lõpphindamiseks saavutatud tase. Seejuures ei pruukinud need olla
erinevad, sest eesmärgiks oli seisundi säilitamine. Tulemuste analüüs näitas, et aeg-ajalt oli soovitud
eesmärk liiga ambitsioonikas, st ei arvestanud kliendi alghindamise tulemusi ja teenusteks ette nähtud
ajaperioodi: millise tulemuseni on võimalik jõuda kliendi seisundit, ajapiirangut ja temaga töötavate
spetsialistide kogemusi arvesse võttes. Erinevus oli suurem just rehabilitatsiooniteenuse osutamisel,
seal seati sagedamini liiga optimistlikud eesmärgid.
Analüüsi käigus selgus, et tulemuslikkuse hindamisel ei ole mõistlik lähtuda vaid soovitud tulemuseni
jõudmisest, vaid vaadata tuleb laiemalt muutusi kliendi seisundis. Allpool on toodud kaks erinevat
võimalust teenuste tulemuslikkuse hindamiseks. Tabelis 6.6.1 on välja toodud, kui paljude klientidega
jõuti seatud eesmärkideni. Tabel 6.6.2 näitab, kui paljudel inimestel toimusid alghindamisega võrreldes
positiivsed muutused, kuigi kokku lepitud tulemust alati ei saavutatud.
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Tabel 6.6.1. Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste 4 tulemused ‒ eesmärkide saavutamine
Taastusravi

Rehabilitatsioon

saavutati kõik eesmärgid

5

1

saavutati osa eesmärke

10

16

ei saavutatud ühtegi eesmärki
KOKKU

3

5

18

22

Tabel 6.6.2. Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste tulemused ‒ positiivsed muutused, eesmärkide
algtase vs lõpptase
Taastusravi

Rehabilitatsioon

positiivne muutus toimus kõigis
eesmärkides

9

6

positiivne muutus toimus osa eesmärkide
puhul

6

14

3

2
22

positiivset muutust ei toimunud üheski
eesmärgis
KOKKU

18

Eesmärkide saavutamise kõrval saab vaadata ka RFK-koodide raskusastmetes (määrajates) toimunud
muutusi. Tabelid 6.7.1 ja 6.7.2 on koostatud samamoodi nagu tabelid 6.6.1 ja 6.6.2: mitme koodi puhul,
millega seotud seisundi või probleemiga teenuste raames töötati, jõuti soovitud tulemuseni ja mitme
puhul selleni ei jõutud, kuid raskusaste vähenes.
Tabel 6.7.1. Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste tulemused 5 ‒ soovitud määrajate saavutamine
RFK-koodide järgi
Taastusravi

Rehabilitatsioon

ühegi koodi puhul ei ole soovitud tulemust saavutatud

0

2

kuni 1/4 koodide puhul saavutati soovitud tulemus

4

5

kuni 1/2 koodide puhul saavutati soovitud tulemus

5

5

kuni 3/4 koodide puhul saavutati soovitud tulemus

2

4

4
15

5
21

rohkem kui 3/4 koodide puhul saavutati soovitud tulemus
KOKKU

Tabel 6.7.2. Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste tulemused ‒ positiivsed muutused, RFK-koodide
määrajate algtase vs lõpptase
Taastusravi

Rehabilitatsioon

ühegi koodi puhul ei saavutatud positiivset muutust

0

1

kuni 1/4 koodide puhul saavutati positiivne muutus

3

4

kuni 1/2 koodide puhul saavutati positiivne muutus

4

3

kuni 3/4 koodide puhul saavutati positiivne muutus

3

5

5

8
21

rohkem kui 3/4 koodide puhul saavutati positiivne muutus
KOKKU

15

Rehabilitatsiooniteenuseid said 24 inimest, kellest kahel ei ole lõpphindamise tulemusi prototüüpi sisestatud. Neist üks
katkestas projektis osalemise.
5 Taastusravis ei olnud kõigil koodidel lõpphindamise väärtusi kolmel inimesel ja rehabilitatsiooni lõpphindamise puhul ühel
inimesel, kellega lõpphindamised läbi viidi.
4
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Paar teenuseosutajat rõhutasid vajadust tulemuslikkuse analüüside järele ning tõid välja probleemi, et
nende asutustes ei koguta andmeid, mis võimaldaksid asutusesisese ülevaate koostamist.
Tulemuslikkuse jälgimine oli suure osa projekti partnerite jaoks uus. RFK-kasutamist ei seostatud
võimalusega jälgida standardiseeritud tõenduspõhise metoodika alusel kliendi seisundis toimunud
muutuse seoseid osutatud teenustega.

6.3. III ja IV eesmärk: kliendi teekond ja funktsioneerimisvõime muutus on
jälgitav läbi kogu rehabilitatsiooniprotsessi. Süsteem on kliendi jaoks lihtsustatud
Nagu eespool oli kirjas, sisenes rehabilitatsioonisüsteemi kaudu projekti 18 ja taastusravist samuti 18
inimest. Taastusravilt lahkunud patsientidest kuus jätkasid rehabilitatsioonisüsteemis ja ülejäänud 12
väljusid peale taastusravi projektist.
Peamised põhjused, miks kliendid taastusravilt SRT-le või TRT-le edasi ei liikunud:
 taastusravijärgset rehabilitatsiooniteenuste vajadust ei olnud või projektis taastusraviks ette
nähtud perioodi lõpuks ei olnud kliendi terviseseisund selline, et saaks teda suunata
taastusravist rehabilitatsiooniteenusele (klient jätkas taastusravil);
 klient sai rehabilitatsiooniteenuseid väljaspool projekti samaaegselt veel käimas olnud
ambulatoorse taastusraviga. Taastusravi meeskonnal puudus selle kohta info ja selleni jõuti
kas TK/SKA juhtumikorraldajaga suheldes või mainis klient seda lõpphindamiste käigus.
Taastusravi meeskonnal ei ole võimalik rehabilitatsiooniteenuste saamist välja selgitada muul
moel, kui kliendiga vesteldes ja meeskonna spetsialistide informeeritus sõltub kliendi või
lähedaste soovist lisainfot jagada;
 klient otsustas minna kodu lähedal tegutseva teenuseosutaja juurde, kes ei olnud
pilootprojektiga liitunud või vajas teenuseid väljaspool sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooni;
 klient loobus rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamisest omal soovil või lähedaste surve
tõttu. Kliendiga töötanud spetsialistide jaoks on kõige keerulisemad olukorrad, kus
jätkuteenuste vajadus on ilmne, kuid vajalikust abist keeldutakse.

6.3.1. Tegevused piloodis
Piloodis kasutati andmevahetuseks teenuseosutaja, SKA või TK vahel prototüüpi. Ühe kliendiga
töötavatele spetsialistidele olid kõik selle kliendi andmed nähtavad: ühe etapi lõppemisel (taastusravi,
juhtumikorraldaja hindamine) avas kliendiga töötanud isik või meeskonna koordinaator kliendi
andmed järgmise etapi eest vastutavale spetsialistile. Eelnevalt kliendiga tegelenud asutuse poolt
sisestatud andmeid sai vaadata, kuid mitte muuta. Prototüüpi oli juurdepääs id-kaardiga vaid asutuste
neil töötajatel, kes osalesid projekti meeskonnas.
Taastusravimeeskonna läbi viidud hindamiste tulemused ja lisatud kommentaarid olid nähtavad
juhtumikorraldajale ja rehabilitatsiooniteenuse osutajale ning kahe viimase täiendused prototüübis
omakorda taastusravi osutajale juhul, kui klient liikus taastusravi ja rehabilitatsiooni vahel. Samuti olid
nähtavad juhtumikorraldaja läbi viidud hindamise tulemused ja kliendiga kokkulepitud eesmärgid
rehabilitatsiooniteenuse osutajale, kui klient sisenes projekti SKA või TK kaudu.
Klient suunati ühest etapist teise nii, et tema kohta prototüüpi sisestatud andmed avati järgmistele
spetsialistidele. Taastusravi lõppemisel teavitas teenuseosutaja sellest juhtumikorraldajat.
Juhtumikorraldaja võttis ise ühendust kliendiga, kes taastusravilt edasi liikus ja
rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator omakorda kliendiga, kelle juhtumikorraldaja oli projekti
suunanud. Samuti lepiti üleandmiste käigus kokku kliendi puude taotlemisele või töövõime
hindamisele suunamine ja viidi need protsessid läbi paralleelselt rehabilitatsiooniteenuse
osutamisega. Seega ei olnud teenuse saamine rangelt seotud osalise/puuduva töövõime või puude
olemasoluga.
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6.3.2. Partnerite tagasiside
Kõige suurema erinevusena tavapärase tööga võrreldes tõid rehabilitatsiooniteenuse osutajad välja selle, et RFK-projektis oli neil enne kliendiga kohtumist
ülevaade kliendi funktsioonivõimest, toetavatest ja takistavatest keskkonnateguritest ning kliendi eesmärkidest (tabel 6.7). See informatsioon lihtsustab
kliendiga töötava meeskonna kokkupanemist ja teenuste planeerimist.
Tabel 6.8. Teenuseosutaja tavapärane tööprotsess vs RFK-projektis rakendatud tööprotsess ‒ kliendi liikumise ja funktsioonivõime muutuse jälgimine
Tegevused

Teenuseosutaja

RFK-projekti tööprotsess

Taastusravi

TIS-s on olemas varasema ravi kohta epikriisid, millega taastusarst
saab tutvuda. Epikriisides oleva info sisukus ja kvaliteet erineb RFK-projektis tavapärane tööprotsess ei muutunud
asutuseti.

Rehabilitatsioon

Nii TRT kui SRT puhul on võimalik küsida juhtumikorraldajalt teenuse
vajaduse hindamise tulemused. Mõnikord on kokkuvõtte väljatrükk
kaasas kliendil. Mõnel kliendil on kaasas taastusravi kokkuvõtte
väljatrükk. Infovahetus ei ole pidev ning enamasti kohtutakse kliendiga
esimesel korral eelinfot omamata.

Taastusravi

Taastusravi spetsialistidel oli võimalik prototüübis jälgida ülemineva
TIS-s saab lugeda taastusravi kokkuvõtet ja varasemaid taastusravi
kliendi seisundi muutusi ka rehabilitatsioonis. Prototüübi visuaalne
kokkuvõtteid (teksti formaadis).
lahendus lihtsustas muutustest kiire ülevaate saamist.

Rehabilitatsioon

Kokkuvõtteid seisundi muutumisest tehakse meeskonnatööna või
individuaalselt iga spetsialisti poolt eraldi. Ülevaated on kirjaliku teksti Seisundi jälgimine oli prototüübis võimalik läbi kõigi projekti etappide.
kujul, visualiseerimise vahendeid ei kasutata ja ülevaade ei ole Visualiseerimine lihtsustas ülevaate saamist.
struktureeritud andmete kogum.

Taastusravi

Inimene suunatakse teenusele tervishoiusüsteemi teistest etappidest.
RFK-projektis oli üleminevate klientide jaoks olemas kontaktisik
Kliendi jõudmine teenusele on kas kliendi enda vastutus või eelnevatest
järgmise etapi jaoks, üleminekud arutati läbi erinevate asutuste vahelise
ravietappidest ületoomine (näiteks ühe haigla sees). Taastusravi lõpus
meeskonnatööna. Kliendi liikumine muudeti kliendile arusaadavaks ja
soovitatakse jätkuteenuseid, kuid kliendi nõustamist ja seostamist
sujuvaks, mis välistas kliendi väljakukkumise süsteemist.
järgmiste teenustega ei toimu.

Rehabilitatsioon

Kliendi teekond ühest asutusest teise on juhitud ja erinevate osapoolte
Juhtumikorraldajalt tuleb info suunatud kliendi kohta. Meeskonna
ülesanded on kokku lepitud. Üleminekute ettevalmistamine erinevate
koordinaator võtab ühendust kliendiga, et kokku leppida kohtumine ja
asutuste vahelise meeskonnatööna, mis muudab kliendi järgmistele
hindamised.
teenustele mittejõudmise tõenäosuse väikeseks.

EELINFO
KLIENDI KOHTA

KLIENDI
SEISUNDI
MUUTUMISE
JÄLGIMINE

Tavapärane tööprotsess

KLIENDI
JÕUDMINE
TEENUSELE

Prototüübis on olemas eelnevate hindamiste tulemused ja teenusele
seatud eesmärgid, mis andis meeskonnal võimaluse valmistuda
kliendiga kohtumiseks. Kliendi sotsiaal-demograafilised andmed täideti
üks kord esimeses kliendiga kokku puutunud asutuses ning järgmistes
etappides ei olnud vaja neid välju prototüübis täita.
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Tabel 6.9. RFK-rakendamise tugevused ja nõrkused teenuseosutaja tööprotsessis ning võimalused ja ohud riiklikus süsteemis ‒ kliendi liikumise ja
funktsioonivõime muutuse jälgimine
RFK-kasutamine igapäevatöös ‒ Teenuseosutaja/ meeskonna sisemised ...

MITMEKÜLGNE, AJAS
VÕRRELDAV
ÜLEVAADE
TEENUSESAAJAST

TUGEVUSED

NÕRKUSED

Seisundi- või diagnoosipõhised ette valmistatud koodikomplektid suunavad
kliente hindama nii, et saada mitmekülgne ja sisuline ülevaade klientide
toimetulekuvõimest,
nii
tugevustest
kui
probleemidest.
Sama
kodeerimiskeele kasutamine annab võimaluse jälgida patsientide seisundis
toimuvaid muutusi ja fikseeritud tulemused on ajas võrreldavad.

Ülevaade kliendist on liiga mahukas ning võib raske olla leida fookust. Koodide valik
võtab liiga palju aega ning probleemi raskusastme määramist mõjutab spetsialisti
subjektiivne arvamus tõenduspõhiste hindamisinstrumentidega saadud tulemuste
tõlgendamisel RFK-sse.

Kui RFK oleks osa riiklikust korraldusest ...
VÕIMALUSED

OHUD

STANDARDISEERITUD
INFORMATSIOONI
LIIKUMINE ITLAHENDUSTE ABIL

Üheselt mõistetav ülevaade teises asutuses toimunud hindamistest ja
kliendi seisundi muutustest. Paraneb infovahetus Töötukassa,
Juhul, kui kõik TO-d, kellega koostööd tehakse,
ei ole lülitatud samasse
Sotsiaalkindlustusameti, tervishoiuteenuse ja rehabilitatsiooniteenuse
infovahetussüsteemi ja ei kasuta RFK-d, jääb loodetud tulu saamata (aja kokkuhoid,
osutajate vahel. Info jagamine samadel alustel ühe asutuse sees
kiire infovahetus, sama metoodika alusel struktureeritud informatsioon).
meeskondade vahel, asutuste vahel ja rahvusvaheliselt. Vastavate ITlahenduste kasutuselevõtt Eesti-siseselt.

HINDAMISTE
ARUSAADAVUS
KLIENDILE

Kui kliendivaade jääb välja töötamata langeb spetsialistile suur koormus kliendile
Arusaadavalt sõnastatud (erialatermineid vältides) visuaalse ülevaate
hindamistulemuste (mitmekordsel) selgitamisel, tulemuste väljatrükkimisel. Loodetud
loomine kliendile tema seisundist alg-, vahe- ja lõpphindamiste käigus ning
tööaja kokkuhoidu ei ole. Kliendil puudub ülevaade erinevate hindamiste tulemustest,
eesmärkide seadmisel aitab motiveerida klienti koostööle.
mis protsessi jooksul toetaks kliendi motivatsiooni ja tahet koostööd teha.
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6.3.3. Tulemused
Klientide üleminekud muudeti projektis sujuvamaks erinevate asutuste ühise meeskonnatöö raames.
Prototüüp kui partnerite ühine andmevahetuskeskkond tagas informatsiooni liikumise
teenuseosutajate ja rahastaja vahel ning andis spetsialistidele võimaluse jälgida kliendi seisundis
toimuvaid muutusi ajas.
Kliendi jaoks ei loodud prototüüpi patsiendiportaali-sarnast lahendust, kus inimene oleks saanud
tutvuda läbitud teenuste ja saavutatud tulemustega. Hindamiste kokkuvõtted koos eesmärkide
saavutamisega oli võimalik kliendile anda prototüübist tehtud väljatrükkidena.
Osa projektis osalenud teenuseosutajaid, kellel puudus varasem RFK-kasutamise kogemus, jäid
kahtlevale seisukohale, kas RFK on see vahend, mis võimaldab informatsiooni kliendi
funktsioneerimisvõime kohta erinevate andmekogude vahel vahetada. Teised asutused, kel samuti
puudus varasem kogemus, nägid võimalust hoida kokku aega hindamistelt ning jälgida kliendi seisundi
muutusi võrreldavatel alustel.
Projektis oli igale rehabilitatsiooniteenusele liikunud kliendile ette nähtud 2300 eurot teenuste
osutamiseks ning erinevate teenuste mahtudele ei olnud seatud piiranguid nagu on näiteks riikliku SRT
puhul (füsioterapeudi teenuse limiit). SRT-le ja TRT-le sisenenud inimeste seisundid olid väga erinevad
ja valim väike, seetõttu ei saa teha järeldusi, kas igale kliendile planeeritud summa oli piisav
eesmärkide saavutamiseks või mitte. Projekti ajal muudeti näiteks SRT teenuste hinnakirja kahel korral.
Ka see on põhjus, miks ei saa 2300 euro piisavuse kohta projekti põhjal tulemusi välja tuua.

6.4. V eesmärk: abivahendi määramine on integreeritud RFK-põhisesse
rehabilitatsioonitsüklisse
WHO6 toob välja, et RFK-d saab siduda abivahendite klassifikatsiooniga ISO-9999, mis hõlmab kõiki
abivahendeid, mida puudega inimesed võivad vajada. Kahe klassifikatsiooni sidumine annab võimaluse
identifitseerida abivahendeid, mis kompenseerivad funktsioonipiiranguid ja hõlbustavad inimese
toimetulekut erinevate tegevustega. RFK „Tegutsemise ja osaluse“ peatükist kaasasime peatükid
„Liikuvus“ (4. peatükk), „Enesehooldus“ (5. peatükk) ja „Kodused toimingud“ (6. peatükk), sest ISO9999 klassifikatsioonis kajastuvate abivahendite loetelu kontekst sobib välja toodud peatükkide sisuga
kõige paremini. WHO7 juhiste kohaselt on tegemist põhiliste valdkondadega, kus tervisehäiretega
inimesed abivahendeid vajavad. Abivahendi määramisel arvestatakse inimese struktuuri ja funktsiooni
kõrvalekaldeid, tegutsemise ja osaluse piiranguid, mis olid inimesele tähenduslikud, ning viiakse läbi
keskkonna hindamine.

6.4.1. Tegevused piloodis
Prototüübis said teenuseosutajad valida kliendi hindamiste käigus RFK-koodide juurde lingitud ISOkoodide hulgast nii neid abivahendeid, mida klient juba kasutas kui ka neid, mida kliendile määrata.
Kogu informatsioon salvestus prototüüpi.

6.4.2. Partnerite tagasiside ja tulemused
Pilootprojektis soovitati abivahendit kuuele kliendile. Teenuseosutajate ja ekspertide hinnangul
lihtsustab RFK ja ISO-9999 seostamine abivahendi määramist aidates leida kliendile kõige sobivama

6
7

WHO, 2010
ibid.
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abivahendi. Üks projektis osalenud teenuseosutaja seostab oma igapäevatöös abivahendid RFK
keskkonnategurite peatüki koodidega.
Abivahendit said määrata nii taastusravi kui rehabilitatsiooniteenuse osutajad, kuid ühest süsteemist
teise liikuva inimese puhul võiks abivahendi määramine toimuda taastusravi etapis. Abivahendi
määramise sidumine taastusravi lõpphindamisega aitab tagada selle, et abivahendit vajav inimene
saab selle võimalikult kiiresti. Seega on inimese funktsioonivõime muutus mingis valdkonnas osaliselt
või täielikult kompenseeritud ning SRT-le või TRT-le saab inimene suunduda juba abivahendiga.
Teenuseosutajad leidsid, et RFK-rakendamisel on oluline lisaväärtus, mida annab muude tegevuste
integreerimine RFK-kasutamisse. Abivahendite määramine, st ISO-koodide ühendamine RFKkoodidega IT-lahenduse toel ning abivahendite määramise automatiseerimine, on täiendav väärtus.
Pilootprojektis oli abivahendite ISO-koodidega seotud piiratud arv RFK koode. Võimalik
suuremarvuline seoste loomine, mis annab lisaväärtuse RFK-rakendamisele: toimub
automaatiseeritud abivahendi vajaduse tuvastamine. Arvestades praegust abivahendi tõendi
väljastamise korraldust, jätkuks abivahendite vajaduse tuvastamine ka RFK-rakendmaise väliselt.
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7. RFK RAKENDAMISE KULUD KULULIIKIDE JÄRGI
Tabelis 7.1 oleme välja toonud erinevad kulud liikide kaupa, mis on seotud RFK-rakendamisega rehabilitatsioonisüsteemis: taastusravis toimuvatel
hindamistel ning sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis.
Tabel 7.1. RFK-rakendamisega seotud kulud kululiikide järgi

Kululiik

1. IT-KULUD

3.
KOOLITUSKULUD

4. TÕLKIMIS- JA
KIRJASTAMISKULUD

Regulaarne kulu
(intervall: aasta)

Rahastaja

Tegevuse osapooled

Ärianalüüs

X

riik

SoM, EHK, TK, SKA, TEHIK, arendajad,
TO-d, KOV, erialaliidud

Arendused riiklikes andmekogudes, sh liidestused
erinevate süsteemide vahel

X

riik

SoM, EHK, TK, SKA, TEHIK, arendajad,
TO-d

Asutuste süsteemide arendused ja liidestused

X

riik, TO

SoM, EHK, TK, SKA, TEHIK, arendajad,
TO-d

Muudatuste rakendumisel selguvad täiendavad
arendusvajadused

X

riik, TO

SoM, EHK, TK, SKA, TEHIK, arendajad,
TO-d

IT-süsteemi hooldus, käigushoidmise kulud

X

riik, TO

SoM, EHK, TK, SKA, TEHIK, arendajad,
TO-d

riik

SoM, HTM, EHK, SKA, TK, KOV-d,
erialaliidud, väliseksperdid, RFK
kompetentsikeskus

Väliseksperide kaasamine

2. SÜSTEEMI
MUUTMISEGA
SEOTUD KULUD

Ühekordne
kulu

X

Õigusaktide analüüs ja muutmine

X

riik

SoM, HTM, EHK, SKA, TK, KOV-d,
erialaliidud

Tööprotsesside täiendamine

X

riik, KOV-d, TK,
SKA, EHK

SoM, HTM, EHK, SKA, TK, KOV-d, TOd, erialaliidud

Koolitused ja jätkukoolitused

X

riik, TO

EHK, SKA, TK, TO-d, erialaliidud, RFK
kompetentsiüksus

X

riik, TO

EHK, SKA, TK, TO-d, erialaliidud, RFK
kompetentsiüksus, väliseksperdid

riik,
õppeasutused

SoM, HTM, TK, SKA, EHK, erialaliidud,
RFK kompetentsiüksus

riik

SoM, Meditsiiniterminoloogia Komisjon,
TAI, erialaliidud, RFK kompetentsiüksus

Supervisioon ja mentorlus, RFK kompetentsiüksuse
loomine ja ülevalpidamine

X

Õppekavade täiendamine ja kinnitamine

X

RFK eestikeelse tõlke uuendamine, vajadusel venekeelne
tõlge, veebiversiooni loomine ja vajadusel raamatute
trükk

X
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RFK-rakendamisel on vaja arvestada nii suuremahuliste ühekordsete kulude kui ka regulaarse, igaaastase kuluga. Kulud hõlmavad IT-arendustele eelnevat ärianalüüsi, süsteemide arenduskulusid ja
nende iga-aastasi hoolduskulusid, vajadusel praktika käigus välja tulevate täiendavate arenduste
rahastamist. Tööprotsesside muutmisele eelneb protsesside ja neid reguleerivate õigusaktide analüüs.
RFK-kompetentsikeskuse loomine tähendab siseriikliku kogemuse ja koolitajate potentsiaali
koondamist. Kompetentsikeskuse ülesanded on RFK-rakendamise ettevalmistustes osalemine,
koolituste regulaarne korraldamine ja igakülgse toe (nõustamine, supervisioon jne) pakkumine
klassifikatsiooni rakendavatele teenuseosutajatele. Lisaks vastutab kompetentsikeskus
klassifikatsiooni tõlke uuendamise, koolitusmaterjalide loomise ja levitamise ning raamatute
trükkimise ja eestikeelse veebiversiooni loomise eest kaasates väliseksperte.

8. RFK-RAKENDAMINE: SIHTRÜHMA SUURUS, RAKENDAMISE
RISKID, RISKIDE MAANDAMINE
8.1. Sihtrühma suurus
Sihtrühma suuruse arvutamisel ei ole lähtutud enam pilootprojekti kitsalt piiritletud sihtrühmast, mis
oli vajalik väikese ja võimalikult homogeense testisikute grupi loomiseks. RFK-rakendamine üleriigiliselt
tähendaks suurema osa taastusravi läbinud isikute ning sotsiaalse ja töölase rehabilitatsiooni
sihtrühmade kaasamist. Seejuures puudutaks RFK rakendamine ka sihtgruppe, kes pärast taastusravi
lõppemist sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni teenust ei vaja, ent vajavad töövõime või puude
hindamist.
Haigekassa andmetel lõpetab8 igal aastal taastusravi üle 50 000 inimese, kellest ligikaudu 10% on
statsionaarse taastusravi patsiendid ja ülejäänud on kasutanud ambulatoorset tervishoiuteenust (tabel
8.1). Nii ambulatoorselt kui statsionaarselt taastusravilt kokku välja kirjutatud inimestest moodustavad
üle poole tööealised vanuses 16-64 eluaastat. Alla 30% patsientidest on vanemaealised ja rohkem kui
10% lapsed.
Tabel 8.1. Taastusravilt lahkunud aasta jooksul vanuse järgi, 2017-20199
ARV
2017

2018

OSATÄHTSUS, %
2019

2017

2018

2019

0-15-aastased

7659

7519

8003

14%

14%

14%

16-64-aastased

31091

30724

32992

58%

58%

57%

65-aastased ja vanemad

14607

14721

16449

28%

28%

29%

KOKKU

53238

52825

57289

100%

100%

100%

5160

5243

5192

10%

10%

9%

... neist statsionaarselt
taastusravilt lahkunud

Allikas: Eesti Haigekassa, teabepäring 16.04.2020

8

Ravi lõpetanud on taastusravilt välja kirjutatud isikud. Siia ei kuulu teise tervishoiuteenust osutavasse
asutusse suunatud isikud või surnud isikud.
9
Tabelis on arvestatud isikud ühekordselt olenemata sellest, mitu ravijuhtu isikul aasta jooksul oli.
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Eraldi ravi liigiti vaadates selgub, et kõigist aastas statsionaarsel taastusravil viibinutest on 65-aastaste
ja vanemate patsientide osatähtsus rohkem kui 60% ja tööealised moodustavad statsionaarsel ravil
viibinutest kolmandiku.
On kolm stsenaariumit:
1. RFK-d ei rakendata taastusravi lõpetanute seisundi fikseerimisel;
2. RFK-põhist hindamisvahendit rakendatakse vaid statsionaarselt taastusravilt lahkunute puhul;
3. RFK-põhist hindamisvahendit rakendatakse kõigi ambulatoorse ja statsionaarse taastusravi
lõpetanute puhul.
Seega 2019. aastal taastusravilt lahkunute puhul võib arvestada, et juhul, kui RFK-põhist
hindamisvahendit rakendatakse kõigi vanusrühmade puhul, on maksimaalne potentsiaal tööalase- või
sotsiaalse rehabilitatsiooni jaoks rohkem kui 57 000 inimest ja minimaalne ligikaudu 5 200
(statsionaarselt ravilt lahkunud).
Töötukassa tegi 2019. aasta jooksul üle 44 000 töövõime hindamise otsuse (tabel 8.2) ja rahastas
rohkem kui 5 500 inimese tööalase rehabilitatsiooni teenuseid. Teenusesaajate arv on 2017-2019.
aasta jooksul kasvanud. Töötukassa rakendab RFK-d töövõime hindamisel. Tööalase rehabilitatsiooni
vajaduse hindamisel kasutatakse hindamisvahendit, mis tugineb WHO-DAS 2.0 küsimustikul. See on
omakorda seotud RFK-ga. Seetõttu oleksid tabelis välja toodud inimesed need, kes lisanduksid RFK
kolme valdkonna ülesel kasutamisel potentsiaalsete klientide hulka.
Tabel 8.2. Töövõime hindamise otsuste ja tööalase rehabilitatsiooni saajate arv, 2017-2019
2017

2018

2019

TVH otsus

50012

47487

44780

TRT saaja

2975

4707

5598

Allikas: Eesti Töötukassa

Sotsiaalkindlustusameti andmetel elas 2019. aasta lõpu seisuga Eestis üle 158 500 inimese, kellele oli
määratud puue (tabel 8.3). Neist 7% olid lapsed (alla 16-aastased). Aasta jooksul lisandus rohkem kui
13 000 inimest, kellele määrati puue esmakordselt. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid said 2019.
aastal veidi alla 10 000 inimese, kellest üle 6 000 olid lapsed.
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Tabel 8.3. Puuetega inimeste, esmakordselt puude saanute ja SRT saanute arv, 2017-2019

Puuetega
inimesed
seisuga 01.01.
Esmase puude
saanud aasta
jooksul

SRT saanud
aasta jooksul

2017

ARV
2018

2019

149904

152993

158542

11895

12547

11773

8%

8%

7%

138009

140446

146769

92%

92%

93%

17182

17338

13837

2462

1521

1051

14%

9%

8%

täisealised

14720

15817

12786

86%

91%

92%

KOKKU

15981

13057

9883

alla 16-aastased

8297

7421

6267

52%

57%

63%

täisealised

7684

5636

3616

48%

43%

37%

KOKKU
alla 16-aastased
täisealised
KOKKU
alla 16-aastased

2017

OSATÄHTSUS, %
2018
2019

Puuetega inimeste puhul on RFK-rakendamise korral maksimaalne potentsiaal kõik need, kellele on
aasta alguse seisuga määratud puue, st kõigi puuetega inimeste puue ja selle raskusaste on määratud
vastavalt funktsioonivõimele ning hindamistulemused üle kantud RFK-koodidesse. Minimaalne
kasusaajate arv koosneb neist, kellele esmakordselt puue määratakse RFK metoodikast lähtuvalt ja
lisanduvad inimesed, kes aasta jooksul rehabilitatsiooniteenuseid on saanud. Siin on arvestatud, et
rehabilitatsiooniteenustele suunamine, teenuste eelne alghindamine, vahehindamised ja
lõpphindamine on fikseeritud RFK metoodika alusel.
Minimaalsed ja maksimaalsed numbrid sõltuvad sellest, millise töökorralduse riik valib juhul, kui
otsustatakse kolme rehabilitatsioonisüsteemi vahel hindamistulemusi RFK-metoodikast lähtuvalt
koguma ja vahetama hakata.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et sõltuvalt rakendamise ulatusest jääb klientide arv, kelle
hindamistulemused võivad süsteemi vahel liikuma hakata 2019. aasta andmete põhjal 72 000 ja
246 000 vahele (tabel 8.4).
Tabel 8.4. RFK-rakendamisest mõjutatud klientide arv, kogu rahvastik ja täisealised, 2017-2019
Kogu rahvastik
2017

2018

Tööealised ja vanemaealised
2019

2017

2018

2019

min inimeste arv

5 160

5 243

5 192

4840

4922

4892

max inimeste arv

53 238

52 825

57 289

45579

45306

49286

tööalane
rehabilitatsioon

min inimeste arv

52987

52194

50378

52987

52194

50378

max inimeste arv

52987

52194

50378

52987

52194

50378

sotsiaalne
rehabilitatsioon

min inimeste arv

33163

30395

23720

22404

21453

16402

max inimeste arv

149904

152993

158542

138009

140446

146769

min inimeste arv

91310

87832

79290

80231

78569

71672

max inimeste arv

256129

258012

266209

236575

237946

246433

taastusravi

KOKKU

39

8.2. RFK-rakendamise riskid ja nende maandamine
Enne RFK rakendamist Eesti rehabilitatsioonisüsteemis on vajalik läbi analüüsida erinevad riskid.
Projekti meeskonna kaardistatud riskid jagunevad nelja suuremasse valdkonda:
1) rakendamise protsess;
2) rakendamise ressursid;
3) rakendamise kompetents;
4) kliendipoolsed takistused
Esimesed kolm neist on seotud süsteemi ülesehituse ja käigushoidmisega ning viimane süsteemist
teenuseid saava üksikisiku hoiakute ja käitumisega.

8.2.1. Rakendamise protsess
Rakendamise protsess jaguneb omakorda kolmeks suuremaks teemaks: protsessi juhtimine,
tööprotsessid ja IT-süsteemide arendus.
Protsessi juhtimisega seotud riskide all toodi esile suuremahulised arendustegevused, mille raames
tekkivaid probleeme ei osata ette näha. Projekti tegevused võivad hakata planeeritud ajakavast maha
jääma, mis toob kaasa ajasurve osapooltele oma ülesannete täitmisel, mõnest kokku lepitud arenduse
osast loobumise ja osalise lahenduse kasutuselevõtu. Protsessi juhtimise üks riskidest on ka see, et ei
alustata piisavalt vara sisulise rakendamise ettevalmistusega. Sisulise rakendamise alla kuuluvad RFKtõlke uuendamine, klassifikatsiooni praktilise kasutamise koolitused, seadusandluse analüüs ja
muudatused, võimalusel RHK-11 ja RFK ühildamine ning samaaegne rakendamine.
Tööprotsesside puhul on riskiks see, kui neis muutusi ei toimu ning RFK kasutamine muutub lisatööks,
mis ei anna spetsialistide igapäevatööle lisaväärtust. Lisaväärtuseks on välja töötatud juhiste alusel
struktureeritud info kogumine ja sisestamine, kliendi kohta asjakohase eelinfo pärimise võimalus
minimaalse
ajakuluga,
struktureeritud
kokkuvõtete
genereerimine
taastusravi/
rehabilitatsioonispetsialistide hindamistest ja tegevuste tulemuslikkuse mõõtmine. Tööprotsesside
ülesehitamisel võiks teenuse rahastamise tingimused olla seotud RFK-kasutamisega teenuseosutaja
poolt.
IT-süsteemide arenduse juures tuleb silmas pidada, et taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuse osutajad
kasutavad erinevaid IT-süsteeme ning kehtivas korralduses ei liigu kliendi funktsioonivõimet puudutav
informatsioon järgmisele teenuseosutajale.
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Tabel 8.5. Rakendamise protsessi riskide maandamise võimalused ja osapooled
Riski nimetus

Riski maandamise võimalused




PROTSESSI JUHTIMINE








TÖÖPROTSESSID






IT-SÜSTEEMIDE
MITTEÜHILDUMINE




süsteemne ärianalüüs on tehtud;
osapooltega on kooskõlastatud projekti
fookus; lahendused on kokku lepitud;
ülesannete kirjeldus ja jaotus osapoolte vahel
ning tegevuste etapid koos tähtaegadega on
paigas;
riskid ja nende maandamise lahendused on
kirjeldatud;
projekti juhtrühm on loodud ja etappide
koordinaatorid valitud;
toimub regulaarne osapoolte informeerimine
ja kaasamine
RFK-rakendamine teenuse osutamise käigus
on ühe komponendina sees teenuse hinnas
(kulumudel) ja RFK-põhised teenuste
osutamise kokkuvõtted on teenuste
rahastamise aluseks;
teenuseosutaja meeskonnatöö on osa
teenuse hinnast;
IT-arendused võimaldavad meeskonnatöö
tegemist ja hindamistulemuste esitamist viisil,
mis hõlbustab spetsialistide tööd ja
meeskonnatööd;
teenuseosutaja tööprotsessid toetavad
meeskonnatöö tegemist ja RFK-kasutamist;
nii riiklikul kui teenuseosutaja tasemel on
kokku lepitud teenuse tulemuslikkuse
mõõtmise metoodika ja tulemuslikkuse
mõõtmine on teenuse juhtimise osa

süsteemne ärianalüüs on tehtud;
osapooltega on kooskõlastatud projekti
fookus

Osapooled

SoM, EHK, TEHIK, SKA, TK,
erialaliidud ja teenuseosutajate
liidud (Taastusarstide Selts,
Haiglate Liit, Rehab.asutuste Liit,
teised erialaliidud), erasektor (ITarendus, konsultatsioon), TAI,
Meditsiiniterminoloogia Komisjon,
siseriiklikud ja väliseksperdid

SoM, EHK, TEHIK, SKA, TK,
erialaliidud ja teenuseosutajate
liidud (Taastusarstide Selts,
Haiglate Liit, Rehab.asutuste Liit,
teised erialaliidud), erasektor (ITarendus, konsultatsioon), sise- ja
väliseksperdid

SoM, EHK, TEHIK, SKA, TK,
erialaliidud ja teenuseosutajate
liidud (Taastusarstide Selts,
Haiglate Liit, Rehab.asutuste Liit,
teised erialaliidud), erasektor (ITarendus, konsultatsioon), sise- ja
väliseksperdid

8.2.2. Rakendamise ressursid
Selle valdkonna all on kolm peamist riski: tegevustele planeeritud aja ja tegevuste mahu omavaheline
korrelatsioon, teenuste rahastamine ning IT-arenduste rahastamine.
Tegevustele planeeritud aja ja tegevuste mahu kooskõla muutub kriitiliseks, kui muudatused viiakse
ellu liiga kiiresti ja ei jää üleminekuperioodi, kus testitakse lahendusi ja kogutakse kasutajate
tagasisidet tööprotsesside ja töövahendite täiendamiseks. RFK-rakendamisele eelnevad koolitused ja
RFK-kasutuselevõtt on ajalises nihkes, koolitused toimuvad liiga vara. Ebapiisav üleminekuperiood
toob kaasa teenuseosutajate puuduliku valmisoleku muutuseks ja seetõttu tekitab muutus
nendepoolset vastuseisu.
Teenuste rahastamiseks on ressursse ühes süsteemis rohkem kui teises ja seetõttu liigub patsient
ühest süsteemist teise mitte vajaduse alusel vaid puuduolevate teenuste kompenseerimise tõttu.
Toimub pendeldamine taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuse vahel.
IT-arendusi (loomist, ühildamist teiste süsteemidega) rahastatakse Euroopa Liidu fondidest, kuid
nende käigushoidmiseks ja täiendamiseks ei ole riigieelarvest piisavalt ressursse. Arendatakse
üleriigilist andmevahetust, kuid puuduvad ressursid, et hiljem teha tööprotsesside käigus välja tulnud
vajalikke muudatusi ja hoida uut süsteemi töös.
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Tabel 8.6. Rakendamise ressurssidega seotud riskide maandamise võimalused ja osapooled
Riski nimetus

Riski maandamise võimalused



TEGEVUSTELE
PLANEERITUD AEG JA
TEGEVUSTE MAHT







TEENUSE
RAHASTAMINE




IT-ARENDUSTE
RAHASTAMINE



süsteemne ärianalüüs on tehtud, riskid ja
nende maandamise võimalused on
kirjeldatud;
kommunikatsiooni- ja üleminekustrateegiad
on kujundatud;
tööprotsessid on üle vaadatud ja muutused
sisse viidud;
uue süsteemi juurutamiseks on loodud
teenuseosutajatele toetused;
üleminekut alustatakse mõne asutusega,
kellest saavad järgmiste teenuseosutajate
mentorid
teenuste eesmärkide fokusseerimine ja kokku
leppimine;
esmatasandi tervishoid ja töötervishoid on
kaasatud;
tervist edendavate asutuste tegevus on
toetatud;
pakutakse mitmekesiseid meetmeid, et
ennetada esimese valikuna inimese saatmist
kõige kallimale kompleksteenusele

ärianalüüsis on kaardistatud kõigi osapoolte
vajadused ressurssidele ja arendustele ning
kirjeldatud andmevahetusprotsessid

Osapooled

SoM, EHK, TEHIK, SKA, TK,
erialaliidud ja teenuseosutajate
liidud (Taastusarstide Selts,
Haiglate Liit, Rehab.asutuste Liit,
teised erialaliidud), arendajad

SoM, EHK, TEHIK, SKA, TK,
erialaliidud ja teenuseosutajate
liidud (Taastusarstide Selts,
Haiglate Liit, Rehab.asutuste Liit,
teised erialaliidud), erasektor (ITarendus, konsultatsioon), sise- ja
väliseksperdid
SoM, EHK, TEHIK, SKA, TK,
erialaliidud ja teenuseosutajate
liidud (Taastusarstide Selts,
Haiglate Liit, Rehab.asutuste Liit,
teised erialaliidud), erasektor (ITarendus, konsultatsioon), sise- ja
väliseksperdid

8.2.3. Rakendamise kompetents
Selle teema all on suurimaks riskiks RFK-metoodika mittetundmine spetsialistide poolt, kasutamise
kogemuse ja oskuste puudumine. Teenuseosutajad või spetsialistid ei pruugi olla huvitatud
koolitustest tuues põhjuseks koolitustele kuluva tööaja ning selle, et RFK-kasutamise lisaväärtus ei ole
arusaadav teenuseosutajale/spetsialistile. Rakendamise kompetentsi risk on ka see, et puudub
nõuandev institutsioon, kuhu pöörduda nõustamiseks ja supervisiooni saamiseks RFK-rakendamise ajal
ja hiljem, kui kasutamise näol on tegemist juba rutiinse igapäevatöö osaga.
Tabel 8.7. Rakendamise kompetentsidega seotud riskide maandamise võimalused ja osapooled
Riski nimetus

Riski maandamise võimalused




KOMPETENTS




RFK-nõukoda/kompetentsikeskus on loodud
ja selle ülesannete hulka kuulub RFK-tõlke
uuendamine, osalemine RHK-11 ja RFK
ühendamise ettevalmistamisel, koolituste
korraldamine, õppematerjalide väljatöötamine
jne;
koolitajate ja mentorite koolitused toimuvad
regulaarselt ja jätkukoolituste süsteem on
välja töötatud;
õppematerjalid (erialaspetsiifilised, kliendi
seisundi spetsiifilised) on koostatud;
mentorite võrgustik on loodud ja jagatakse nii
siseriiklikke kui ka teiste riikide parimaid
praktikaid RFK-kasutamisel;
erialade õppekavad on täiendatud RFK-alase
mooduliga

Osapooled

SoM, HTM, EHK, SKA, TK, RFK
nõukoda, erialaliidud ja
teenuseosutajate liidud
(Taastusarstide Selts, Haiglate Liit,
Rehab.asutuste Liit, teised
erialaliidud), õppeasutused,
koolitajad-mentorid, TAI,
Meditsiiniterminoloogia Komisjon,
väliseksperdid
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8.2.4. Kliendi hoiakud
Riskiks on see, kui klient ei anna nõusolekut oma andmete edastamiseks ühelt temaga tegelenud
teenuseosutajalt teisele. Andmevahetust teenuseosutajate vahel ei toimu ja seetõttu ei saa pakkuda
kliendile tööprotsesside muutusega kaasnevaid hüvesid (varasemate hindamiste tulemuste
kasutamine, kliendi aja kokkuhoid ja kiirem suunamine järgmistele teenustele jne).
Tabel 8.8. kliendi hoiakute ja käitumisega seotud riskide maandamise võimalused ja osapooled
Riski nimetus

Riski maandamise võimalused


KLIENDI HOIAKUD




klientide hoiakud ja käitumisvõimalused on
analüüsitud;
muudatuste kommunikatsioonistrateegiad on
välja töötatud ja teavitused toimunud
teavituste tulemuslikkust on monitooritud ja
vajadusel täiendatud
kommunikatsioonistrateegiaid

Osapooled
SoM, EHK, SKA, TK, erialaliidud ja
teenuseosutajate liidud
(Taastusarstide Selts, Haiglate Liit,
Rehab.asutuste Liit, teised
erialaliidud), patsientide ja
klientide ühendused, erasektor
(analüüsid, teavitusstrateegia ja
kampaaniad)

9. PROJEKTI TULEMUSTEST LÄHTUVAD ETTEPANEKUD
EDASISTEKS TEGEVUSTEKS
Selles peatükis on arvestatud lisaks pilootprojekti kogemusele ekspertmeeskonna välja töötatud
ettepanekuid, mis toetuvad olemasolevatele protsessidele, teaduskirjandusele ning analüüsidele.
Allpool on iga ettepaneku juures välja toodud ettepanekut selgitavad argumendid.
1) Jätkata ettevalmistusi RFK-kasutuselevõtuks valdkondade üleselt st. taastusravis,
sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis.
Argumendid:
 RFK võimaldab kokkulepitud ühtses keeles dokumenteerida ja edasi anda kliendi
hetkeolukorda;
 RFK võimaldab jälgida kliendi funktsioneerimisvõime muutust ajas ning läbi erinevate
süsteemide ja teenuste, sealhulgas liikumist erinevate teenuste vahel, rehabilitatsiooni
vajaduse hindamisel, töövõime kordushindamisel;
 RFK annab võimaluse analüüsida funktsioneerimisvõime languse põhjuseid ja tagajärgi;
 RFK võimaldab kujundada teenuseid riiklikul, teenuse rahastaja ja kliendi tasandil;
 RFK võimaldab rehabilitatsiooni vajaduse hindamisel ja eesmärkide seadmisel kasutada
suuremas mahus töövõimehindamise tulemusi.
 RFK
on
rakendatav
sotsiaalses ja
tööalases
rehabilitatsioonis
kliendi
funktsioneerimisvõime hindamisel, eesmärgi seadmisel, tegevuskava koostamisel,
teenuse tulemuslikkuse hindamisel ning teenusega seotud info dokumenteerimisel
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2) Täiendavalt piloteerida RFK-kasutamist suurema sihtrühmaga, sh. kaaluda täiendava
pilootprojekti sidumist teiste arendusprojektidega.
Argumendid:
 täiendava piloodi tulemusena on võimalik teha põhjalikum analüüs RFK-rakendamise
võimalustest Eesti rehabilitatsioonisüsteemis kaasates suuremal hulgal kliente;
 täiendava piloodi käigus on võimalik testida väljatöötatud RFK-põhist kliendi
funktsioneerimisvõime profiili (Lisa 1 ja Lisa 2) ja taastusravist rehabilitatsiooniteenustele
liikumise kriteeriume (Lisa 3) ning vajadusel täiendada ja muuta neid klienditöös saadud
kogemuste põhjal;
 täiendav partnerite kaasamine teenuseosuatajate hulgast tõstab teenuseosutajate
teadlikkust ja kompetentsi RFK-kasutamisel, mis omakorda võimaldab heade praktikate
kogumist ja jagamist riigisiseselt
3) Alustada läbirääkimisi kõrgkoolidega ja erialaliitudega, et integreerida erinevatesse
õppekavadesse RFK-alased moodulid ja olemasolevad moodulid õppekavades ühtlustada
(näiteks sotsiaaltöö, füsioteraapia, tegevusteraapia, õendus, psühholoogia jm).
Argumendid:
 teenuseosutajate kogemused näitasid, et RFK-ga olid kõige enam õpingute raames kokku
puutunud taastusarstid, füsioterapeudid ja tegevusterapeudid, kuid nende teadmiste tase
oli ebaühtlane. Näiteks teati RFK-koode, kuid ei oldud kursis määrajatega valikuga;
 RFK-alane õppekavade ühtlustamine vähendab baaskoolituste vajadust spetsialistidele,
kes sisenevad tööturule
4) Luua töögrupp RFK eestikeelse tõlke ülevaatamiseks ja täiendamiseks, kes on ühtlasi kaasatud
RHK-11 Eestis kasutuselevõtu ettevalmistusprotsessi.
Argumendid:
 RFK olemasolev eestikeelne tõlge ja terminoloogia ei ole ajakohastatud;
 töögrupi liikmed oleksid ühtlasi RFK rakendamisel teenuseosutajate jaoks RFK metoodikat
selgitav nõuandev üksus, mis on kursis RFK üldiste arengutega;
 WHO poolt välja töötatud RHK 11. versioon on lingitud RFK-ga, mis toetab diagnoosipõhise
funktsioneerimisvõime hindamist tervishoiusüsteemis
2020. aasta jooksul toimub Sotsiaalministeeriumi juhtkonna kokkusaamine, kus otsustatakse, milliste
ülesannete, ülesannete eest vastutajate, ajakava ja ressurssidega jätkatakse RFK-rakendamise
protsessi.
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Lisa 1. RFK-l põhinev kliendi funktsioneerimisvõime profiil ehk KLIENDIPROFIIL
Valdkond

Küsimuse sõnastus

Kui suuri raskuseid on teil igapäevaelus
vajalike uute oskuste õppimise ja
kasutamisega?

Kui suuri raskuseid on teil keskendumisega
kärarikkas ümbrises?

Kui suuri raskuseid on teil igapäevaelus
ette tulevatele probleemidele lahenduste
leidmisega?
Oskuste
omandamine
ja
rakendamine

Koodi selgitus
Lihtsate ja keeruliste oskuste
omandamine terviktegevuse
sooritamiseks või ülesande täitmiseks,
omandatud oskuste rakendamine ja
kasutamine, nt erinevate tööriistade
käsitsemine.
Tahtlik tähelepanu koondamine kindlale
stiimulile, nt keskendumine kärarikkas
ümbruses.
Küsimustele või olukordadele
lahenduste leidmine probleemide
määratlemise ja analüüsimise teel,
lahendusvõimaluste välja pakkumine,
lahenduste võimaliku mõju hindamine
ning valitud lahenduste realiseerimine,
nt kahe inimese vaidluse lahendamine.

Kui suuri raskuseid on teil ühe tegevuse
ettevalmistamise ja elluviimisega?

Lihtsate või keeruliste koordineeritud
tegevuste sooritamine, mis on seotud
ühe ülesande vaimsete või füüsiliste
komponentidega, nagu ülesande
täitmiseks vajaliku aja, koha ja
materjalide ettevalmistamine, ülesande
täitmise käigu kindlaksmääramine

Kui suuri raskuseid on teil pinge ja
stressiga toimetulekuga?

Lihtsa või keerulise ja koordineeritud
tegevuse sooritamine, psüühilise
koormusega toimetulek, mida on vaja
ülesannete täitmiseks. Ülesannete
lahendamine, mis nõuavad suurt
vastutust ja kätkevad stressi, häirivaid
tegureid või kriisiolukordi, nt
sõiduvahendi juhtimine tipptunni ajal,
samal ajal tagades autos olevate laste
heaolu.

KOKKU VALDKONNA PUNKTISUMMA

RFK-kood

Koodi nimetus

d155

Oskuste
omandamine

d160

Tähelepanu
koondamine

d175

Probleemide
lahendamine

d210

Ühe ülesande
täitmine

d240

Stressi ja muude
psüühiliste
koormustega
toimetulek

Raskusaste
skaalal 0‒4

Selgitus/
kommentaar

0
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Valdkond

Küsimuse sõnastus
Kui suuri raskuseid on teil põhiliste
kehaasendite muutmisega näiteks toolilt
tõusmise, voodisse heitmise või kükki
laskumisega?
Kui suuri raskuseid on teil esemete
tõstmise ja kandmisega?

Liikuvus ja
liikumine

Kui suuri raskuseid on teil käte ja sõrmede
täpseid liigutusi nõudvate tegevustega?

Kui suuri raskuseid on teil käte ja käsivarte
kasutamist nõudvate tegevustega?

Kui suuri raskuseid on teil liikumisega
kodus ja väljaspool kodu?
KOKKU VALDKONNA PUNKTISUMMA

Koodi selgitus
Ühest kehaasendist teise üleminek ja
liikumine ühest kohast teise, nagu toolilt
tõusmine, voodisse pikali heitmine,
põlvili või kükki laskumine ning püsti
tõusmine.
Eseme ülesvõtmine või ühest kohast
teise asetamine, nagu tassi tõstmine või
lapse ühest toast teise kandmine.
Koordineeritud tegevuse sooritamine
esemete haaramisel, käsitsemisel ja
lahtilaskmisel, kasutades labakäsi,
sõrmi ja pöialt, nt kui on vaja münte
laualt võtta, telefoninumbrit valida või
nuppu keerata.
Koordineeritud tegevuse sooritamine,
mida on vaja esemete liigutamiseks või
nende käsitsemiseks käte ja käsivarte
abil, nt uksekäepideme pööramine või
eseme viskamine ja püüdmine.
Erinevates kohtades ja olukordades
liikumine ning käimine, nagu kõndimine
kodustes ruumides, maanteel või
linnatänavatel.

RFK-kood

Koodi nimetus

d410

Keha põhiasendi
muutmine

d430

Esemete tõstmine
ja kandmine

d440

Käte
täppisliigutused

d445

Käte ja käsivarte
kasutamine

d460

Mitmesugustes
kohtades
liikumine

Raskusaste
skaalal 0‒4

Selgitus/
kommentaar

0
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Valdkond

Küsimuse sõnastus

Koodi selgitus

RFK-kood

Kui suuri raskuseid on teil kogu keha
pesemise ja kuivatamisega?

Kogu keha või kehaosade pesemine ja
kuivatamine sobivaid pesemis- ja
kuivatusvahendeid kasutades, nt duši
all või vannis käimine, käte, jalgade,
näo ja juuste pesemine ning
kuivatamine.

d510

Enda pesemine

Kui suuri raskuseid on teil riietumise ja
jalanõude jalgapaneku või äravõtmisega?

Koordineeritud järjestikune tegevus
riiete selga- ja jalanõude jalgapanekul
ning nende äravõtmisel vastavalt
kliimatingimustele ja sotsiaalsetele
tingimustele.

d540

Riietumine

Kui suuri raskuseid on teil söömisega?

Koordineeritud tegevus etteantud toidu
suhu viimisel ja oma kultuurile sobival
viisil söömisel, kasutades söögiriistu,
murdes või lõigates toitu tükkideks.

d550

Söömine

Kui suuri raskuseid on teil joomisega?

Jooginõu haaramine, suu juurde viimine
ja joomine oma kultuurile sobival moel,
segades, liigutades ja kallates joodavat
vedelikku, avades pudeleid või kurke,
juues kõrrega või juues voolavat vett
kraanist.

d560

Joomine

Kui suuri raskuseid on teil tualettruumi
toimingutega?

Jääkainete (menstruaaleritised, uriin,
roe) eritamise ettevalmistamine,
eritamine ning seejärel enda
puhastamine.

d530

Tualettruumi
toimingud

Kui suuri raskuseid on teil enda vaimse ja
füüsilise tervise ja heaolu eest
hoolitsemisega?

Oma tervise ja füüsilise ning vaimse
heaolu tagamine, nt tasakaalustatud
toiduvalik, sobiv kehaline koormus,
sobiva temperatuuri säilitamine,
terviseriskide vältimine,
vaktsineerimine.

d570

Oma tervise eest
hoolitsemine

Enese eest
hoolitsemine

KOKKU VALDKONNA PUNKTISUMMA

Koodi nimetus

Raskusaste
skaalal 0‒4

Selgitus/
kommentaar

0
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Valdkond

Suhtlemine ja
suhted

Küsimuse sõnastus

Koodi selgitus

RFK-kood

Kui suuri raskuseid on teil vestluse
alustamise, ülevalhoidmise ja lõpetamisega
tuttavate või võõraste inimestega?

Mõtete ja ideede vahetamise
alustamine, ülalhoidmine ja lõpetamine
kõne- või viipekeeles, kirjalikus või
muus keelevormis tuttavate või
võõraste inimeste vahel, ametlikus või
mitteametlikus situatsioonis.

d350

Vestlus

d720

Komplitseeritud
inimeste vaheline
lävimine

Teiste inimestega lävimine ja
suhtlemine olukorrale vastavalt ning
sotsiaalselt sobival viisil, nagu
Kui suuri raskuseid on teil teiste inimestega
emotsioone ja impulsse reguleerides,
suhtlemisel oma emotsioonide ja
sõnalist ja kehalist pealetükkivust
eneseväljenduse kontrollimisega?
kontrollides, inimeste vahelises
lävimises sõltumatult tegutsedes ning
sotsiaalset närvi üles näidates.

Koodi nimetus

Kui suuri raskuseid on teil võõraste
inimestega kontakti loomisega, näiteks tee
küsimisega?

Teatud eesmärkidel ajutiste kontaktide
ja sidemete loomine võõraste
inimestega, nt tee küsimine või ostude
sooritamine.

d730

Võõrastega
kontakteerumine

Kui suuri raskuseid on teil perekondlike ja
sugulaste vaheliste suhete hoidmisega?

Sugulaste vaheliste suhete loomine ja
säilitamine, nt pere ja kasupere
liikmetega, lähi- ja kaugemate
sugulastega või ametlike
eestkostjatega.

d760

Perekondlikud
suhted

KOKKU VALDKONNA PUNKTISUMMA

Raskusaste
skaalal 0‒4

Selgitus/
kommentaar

0
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Valdkond

Osalemine
igapäevaelus

Küsimuse sõnastus

Koodi selgitus

RFK-kood

Koodi nimetus

Kui suuri raskuseid on teil koduste tööde
tegemisega?

Kodutööde tegemine: kodu koristamine,
riiete pesemine, kodumasinate
kasutamine, toiduainete säilitamine,
nagu põrandate, seinte ja muude
pindade pühkimine, mopiga ülekäimine
ja pesemine; prahi kogumine ja
kõrvaldamine

d640

Kodutööde
tegemine

Kui suuri raskuseid on teil teiste inimeste
abistamise ja toetamisega kodus ja
väljaspool kodu?

Pereliikmete ja teiste abistamine ja
toetamine erinevates tegevustes,
näiteks enesehooldus, liikumine,
suhtlemine, õppimine, toimetulek kodus
ja kodust väljas pool. Teiste heaolu eest
hoolitsemine.

d660

Teiste abistamine

Kui suuri raskuseid on teil hariduse
omandamise ja enesetäiendamisega?

Täpsustamata haridus, hõlmab kõiki
haridustasemeid ning
enesetäiendamist, kursuseid.

d839

TT ja Tta
õppimine ja
haridus

Kui suuri raskuseid on teil töö saamise,
töötamise või töösuhte lõpetamisega?

Töö otsimine, leidmine ja valimine,
pakutud töökoha vastuvõtmine,
töökohast, ametist, tegevusalast või
erialast tulenevate kohustuste täitmine
ja tööalane edasiminek ning sobival
viisil töölt lahkumine.

d845

Töökoha
saamine,
töötamine ja töölt
lahkumine

Kui suuri raskuseid on teil vaba aja
tegevustes osalemisega?

Osavõtt mitmesugustest mängudest,
puhkuse või vaba aja tegevusest,
spordi, füüsilise vormi, lõõgastuse,
meelelahutuse või lõbustuse
programmidest; kunstigalerii,
muuseumi, kino või teatri külastamine

d920

Puhkus ja vaba
aeg

Raskusaste
skaalal 0‒4

Selgitus/
kommentaar

VALDKONNA PUNKTID KOKKU

0

KOKKU

0
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TÄIENDAV INFO KLIENDI KOHTA
RFK-kood

Koodi nimetus

Raskusaste skaalal 0‒4

Selgitus/kommentaar

Muu (mittekodeeritav) informatsioon

Spetsialisti prognoos. Inimese soov ja hinnang prognoosi täitumisele
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Lisa 2. Täitmise juhend

KLIENDI PROFIILI (KÜSIMUSTIKU) TÄITMISE JUHEND
jaanuar 2020

Kliendi profiili/küsimustiku eesmärk
RFK-le tugineva kliendi funktsioneerimisvõime profiili (edaspidi kliendi profiili) eesmärk on fikseerida
kliendi terviseolukorrast tingitud raskused olulistes tegutsemise- ja osalemise valdkondades, mille
tõttu võib klient edaspidi vajada rehabilitatsiooniteenuseid või muud abi.
Profiil on koosneb 25 küsimusest. Kõik küsimused on seostatud RFK koodidega.
Profiil täidetakse kliendi ja taastusarsti/taastusravi meeskonna liikme (edaspidi spetsialisti) koostöös.
Spetsialist uurib, mil määral kogeb klient terviseolukorrast tingitud raskuseid erinevate tegevuste
sooritamisel. Kliendil palutakse anda vastus RFK skaalal 0–4 (vt selgitused Tabelis 1). Hinnatakse
hetkeolukorda, st olukorda profiili täitmise ajal. Vajadusel, vastamise lihtsustamiseks, võib ühele
lehele välja trükkida vastuste variandid, et kliendil oleks võimalik igal ajal vastusevariante vaadata.
Terviseolukord – vigastused, haigused ja erinevad terviseprobleemid (sh füüsilised, vaimsed ja
emotsionaalsed probleemid, alkoholi- ja uimastiprobleemid), millel on risk kujuneda krooniliseks ning
mis eelduslikult mõjutavad inimese funktsioneerimisvõimet pikema aja jooksul. Siia ei kuulu ajutised
terviseseisundid (näiteks külmetushaigused), millel ei ole riski kujuneda krooniliseks.
Raskused tegevuse sooritamisel on selgitatud allpool küsimustiku täitmise esimese põhimõtte juures
ja raskuse/probleemi hindamisel kasutatavat skaalat Tabelis 1. RFK-metoodikas kasutatakse mõistet
„probleem“, kuid suupärasem on kasutada vastusevariante:






0=ei ole raskuseid
1=vähesed raskused
2=mõõdukad raskused
3=tõsised raskused
4=väga suured raskused
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Tabel 1. Tegevuse sooritamise raskuse hindamise skaala
Punktid

Vastus

0

Ei ole raskuseid

1

Vastuse selgitus

Vahemik

Piiranguid ei esine

0-4%

Vähesed raskused

Ei sega väga igapäevaelu, on esinenud üksikutel juhtudel või
tegevustes viimase kuu aja jooksul.

5-24%

2

Mõõdukad raskused

Häirib sageli igapäevaelu (1-2 x nädalas), tegevus on
ilmselgelt raskemini teostatav kui haiguseta inimesel, nõuab
rohkem aega ja/ või pingutust.

25-49%

3

Tõsised raskused

Piirab olulisel määral igapäevaelu, tegevuste teostamist,
esineb väga sageli või pidevalt (peaaegu iga päev).
Tegevuse sooritamine on peaaegu võimatu või ainult
osaliselt teostatav, vajalik võib olla abivahend või kõrvalabi.

50-95%

4

Väga suured raskused

Takistab täielikult igapäevaselt hakkama saamist, esineb
pidevalt, tegevust ei ole üldse võimalik teostada

96-100%

Tabelis 1 näitab viimane veerg „Vahemik“, millise osa moodustab vastus väga suurest raskusest . See
tähendab olukorrast, kus terviseolukorra tõttu ei ole tegevust üldse võimalik teostada. Näiteks
mõõdukad raskused moodustavad kuni poole väga suurtest raskustest ehk olukorrast, kus tegevust ei
ole terviseolukorra tõttu üldse võimalik teostada.

Kliendi profiili ülesehitus ja küsimustiku valdkonnad
Profiili küsimused annavad ülevaate inimese terviseolukorrast tingitud piirangutest järgmistes
tegutsemise ja osalemise valdkondades: oskuste omandamine ja rakendamine, liikuvus ja liikumine,
enese eest hoolitsemine, suhtlemine ja suhted ning osalemine igapäeva- ja tööelus. Spetsialist võib
lisaks profiilis toodud küsimustele dokumenteerida olulist funktsioneerimisvõimega seotud infot, sh
lisada selgitusi, ja valida juurde täiendavaid koode.
Viie hinnatud eluvaldkonna alusel kujuneb kliendi funktsioneerimisvõime profiil:
 funktsioneerimisvõime tase igas valdkonnas (numbriline väärtus RFK-skaalal);
 koondtase
Tabel 2. Raskused tegevuse sooritamisel – raskusastmete punktid valdkondade kaupa

Ei ole raskuseid
(0‒4%)
Vähesed raskused
(5‒24%)
Mõõdukad raskused
(25‒49%)
Tõsised raskused
(50‒95%)
Väga suured raskused
(96‒100%)

Oskuste
omandamine
ja
rakendamine

Liikuvus ja
liikumine

Enese eest
hoolitsemine

Suhtlemine
ja suhted

Igapäevaelus
osalemine

Kokku

0‒1

0‒1

0‒1

0‒1

0‒1

0‒4

2‒4

2‒4

2‒5

2‒3

2‒4

5‒24

5‒9

5‒9

6‒11

4‒7

5‒9

25‒49

10‒19

10‒19

12‒23

8‒15

10‒19

50‒95

20

20

24

16

20

96‒100
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Tabelis 2 on välja toodud, kuidas moodustuvad raskusastmed valdkonniti ja kogu küsimustiku peale
kokku. Näiteks kui valdkonna „Enese eest hoolitsemine“ punktisumma tuleb 7, on selle valdkonna
kokkuvõttes tegemist mõõdukate raskustega tegevuste sooritamisel. Juhul, kui viie valdkonna
punktisumma on 22, esinevad kliendil kõigi tegevuste sooritamise peale kokku terviseolukorrast
tulenevad kerged raskused.

Küsimustiku täitmise põhimõtted
Küsimustiku täitmisel on viis põhimõtet, mida silmas pidada.
1. põhimõte – raskusaste
Küsitakse, kui suuri raskuseid oli kliendil mingi toimingu tegemisel. Raskuse all peetakse silmas
järgmist: kas tegevuse sooritamine nõuab kliendilt näiteks:
 suuremat pingutust;
 ebamugavustunnet või valu;
 aeglasemat tegemist;
 muutust toimingu tegemise viisis
Näide 1: Kui suuri raskuseid on teil liikumisega kodus ja väljaspool kodu?
Klient hindab terviseolukorrast tingitud raskuseid liikumisel kodus ja väljaspool kodu ja annab oma
vastuse RFK-skaalal. Spetsialist dokumenteerib kliendi vastuse ja lisab vajadusel täiendava RFK-koodi
eraldi lahtrisse, kommentaari raskuste põhjuse vm asjaolude kohta.
2. põhimõte – terviseolukord
Küsimustele vastamisel tuleb silmas pidada neid raskuseid/probleeme, mis on tingitud kliendi
terviseolukorrast küsimustiku täitmise ajal ning mis eelduslikult mõjutavad kliendi
funktsioneerimisvõimet pikema aja jooksul. Juhul, kui kliendi terviseprobleemid ägenevad periooditi
(näiteks sesoonsed terviseprobleemid) ja see muudab tegevuste sooritamise oluliselt raskemaks, kui
profiili täitmise ajal, saab spetsialist lisada vastava info kliendi profiili „Muu (mitte kodeeritav)
informatsioon“ lahtrisse.
Terviseolukord on:
 haigused ja muud terviseprobleemid;
 vigastused;
 vaimsed või emotsionaalsed probleemid;
 alkoholi- ja uimastiprobleemid
Näide 2: Kui suuri raskuseid on teil kogu keha pesemise ja kuivatamisega?
 Kui klient ei saa üle kogu keha pesta reumaatilise haiguse tõttu (st põhjuseks on
terviseolukord), tuleb hinnata raskuste ulatust skaalal “1‒4” (vähesed raskuseid kuni väga
suured raskused);
 Kui klient saab hakkama pesemistoiminguga, kuid ta ei saa üle keha pesta seetõttu, et puudub
soe vesi, tuleb märkida „0“ (ei ole raskuseid). See tähendab, et pesemisega seotud raskused ei
ole tingitud terviseolukorrast.
Klient hindab terviseolukorrast tingitud raskuseid ja annab oma vastuse RFK-skaalal. Spetsialist
dokumenteerib kliendi vastuse ja lisab vajadusel täiendava RFK-koodi eraldi lahtrisse, kommentaari
raskuste põhjuse vm asjaolude kohta.
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3. põhimõte – hetkeolukord
Paluge kliendil küsimustele vastates mõelda, kuidas ta tegevust sooritab praegu või sooritaks praegu
ja kui suuri raskuseid kogeb või kogeks. RFK-põhimõte on hinnata inimese tegevusvõimet käesoleval
ajahetkel.
Juhul, kui kliendil on ajutine, ühekordne või lühiajaline terviseprobleem, näiteks nohu, siis ärge seda
hindamisel arvestage. Paluge inimesel mõelda olukorrale, mis eelnes ajutisele terviseprobleemile.
Inimese ja arstliku ekspertiisina prognoositakse raskusi, kui pole tegevusi teinud.
Näide 3: Kui suuri raskuseid on teil põhiliste kehaasendite muutmisega näiteks toolilt tõusmise,
voodisse heitmise või kükki laskumisega?
 Kui kliendi terviseolukord põhjustab raskuseid keha põhiasendi muutmisel (näiteks
istuvast asendist püsti tõusmisel esineb tasakaaluhäireid, valu põlveliigestes jm), siis
hinnake raskuste ulatust skaalal “1‒4” (vähesed raskuseid kuni väga suured raskused);
 Kui kliendi terviseolukord ei põhjusta raskuseid keha põhiasendi muutmisega, siis
dokumenteerige “0” (ei ole raskuseid);
 Kui klient ei ole tegevust sooritanud, siis koostöös spetsialistiga hinnatakse, kui suuri
raskusi võiks tegevuse sooritamisel olla lähtudes kliendi terviseolukorrast küsimustiku
täitmise ajal.
Klient hindab terviseolukorrast tingitud raskuseid ja annab oma vastuse RFK-skaalal. Spetsialist
dokumenteerib kliendi vastuse ja lisab vajadusel täiendava RFK-koodi eraldi lahtrisse, kommentaari
raskuste põhjuse vm asjaolude kohta.
4. põhimõte – kõige suurema raskusega tegevus
Vastus dokumenteeritakse kõige suurema raskusega sooritatava tegevuse põhjal. See tähendab, et ei
arvestata halbade ja heade päevade keskmist tegevuse sooritamise raskusastet. Kui üks küsimus viitab
mitmele erinevale tegevusele, siis vastus antakse lähtudes kõige suuremaid raskusi tekitavast
tegevusest. Näiteks küsimus: „Kui suuri raskuseid on teil vestluse alustamise, ülalhoidmise ja
lõpetamisega tuttavate ja võõrastega?“
5. põhimõte – tavapärane tegevuse sooritamise viis
Küsimustiku eesmärk on hinnata kliendi tegelikku sooritust (i.k. performance), kuidas klient
tavapäraselt seda toimingut teeb. Kui inimene sooritab toimingut abivahendiga või teise inimese abiga,
siis võtke seda vastamisel arvesse. Juhul, kui klient ei ole küsitavat tegevust sooritanud, siis hindab
klient koostöös spetsialistiga, millised raskused võiksid olla, kui ta küsitud tegevust sooritaks (vt ka
põhimõte nr 3).
Näide 4: Kui suuri raskuseid on teil kogu keha pesemise ja kuivatamisega?
Klient kasutab üle kogu keha pesemiseks abivahendeid (pikendatavat pesemisharja ja dušitooli) või
teise inimese abi. Abivahendid või teise inimese abi on tavapärases, koduses keskkonnas
kättesaadavad. Hinnake pesemistoimingutega seotud raskuseid võttes arvesse abivahendite või teise
inimese abi kasutamist.
 KUI abivahendite või teise inimese abiga on terviseolukorrast tingitud raskused
kompenseeritud ja raskuseid ei esine, dokumenteerige „0“ (ei ole raskuseid).
 KUI abivahendid või teise inimese abi ei kompenseeri kõiki terviseolukorrast tingitud
raskuseid pesemisel, näiteks inimesel esineb ka liigeste valulikkust, mis raskendab
pesemist, siis hinnake kompenseerimata raskuste ulatust ja dokumenteerige vastavalt
“1‒4” (vähesed raskused kuni väga suured raskused).
Klient hindab terviseolukorrast tingitud raskuseid ja annab oma vastuse RFK-skaalal. Spetsialist
dokumenteerib kliendi vastuse ja lisab vajadusel täiendava RFK-koodi eraldi lahtrisse, kommentaari
raskuste põhjuse vm asjaolude kohta.
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Kliendi funktsioneerimisvõime profiili laiendus: terviseolukorra prognoos, inimese
soov/eesmärk ja tema hinnang selle täitumise tõenäosusele
Kliendi funktsioneerimisvõime profiilis kirjeldatud olukord on soovitav seostada laiema
tulevikuvaatega inimese võimalustest elus osaleda, et seeläbi leida sobiv(ad) toetav(ad) teenus(ed).
Edasise suuna valimisel on olulised kolm aspekti:
1) spetsialisti professionaalne prognoos inimese funktsioneerimisvõime taastumisele
järgmise 2 aasta jooksul;
2) inimese enda soov/eesmärk seoses elus osalemisega ning
3) tema hinnang soovi/eesmärgi täitumise tõenäosusele
Spetsialist annab hinnangu kliendi terviseolukorra taastumise prognoosile järgmise kahe aasta
jooksul. Prognoosi kujundamiseks kasutab spetsialist talle kättesaadavat ja teadaolevat
informatsiooni: teavet terviseolukorra iseloomust ja haiguse/seisundi kulust, inimese sotsiaalsest ja
personaalsest keskkonnast jne. Selle teabe alusel koostab
spetsialist kirjaliku hinnangu, milles
selgitab, kas inimesel on terviseolukorrast lähtuvalt potentsiaali järgmisel kahel aastal saada tööturul
aktiivseks (jätkata töötamist/õppimist, alustada töötamist/õppimist, hakata kasutama
tööturuteenuseid) või ei ole töötamise ja õppimisega seotud väljavaated veel võimalikud ning
taastumine on pigem seotud rohkem inimese igapäevaste baasvajadustega ja tegevustega (iseseisev
toimetulek igapäevaelus paraneb, on vajalik multidistsiplinaarne sekkumine, et vältida iseseisva
toimetuleku halvenemist). Samuti on võimalik, et
prognoositav ei ole ükski eelnimetatud
tulemustest . Spetsialist selgitab enda arvamust prognoosist inimesele.
Spetsialisti arutab inimesega tema enda soovi või esmast eesmärki: mida inimene ise soovib oma
funktsioneerimisvõimes lähima kahe aasta jooksul muuta, saavutada või säilitada. Spetsialist toetab
klienti tema soovi/eesmärgi kujundamisel/sõnastamisel. Muuhulgas selgitab spetsialist inimesele, et
soov peaks olema võimalikult realistlik ning inimese päriselu vajadustega seotud. Kindlasti ei pea olema
inimese soov SMART-printsiipidele vastav, vaid pigem andma arusaadava ülevaate tema visioonist
enda tuleviku osas. Muuhulgas selgitab spetsialist, et lähtudes inimese soovi fookusest (kas soov on
seotud tööalase aktiivsusega, iseseisva toimetulekuga vm) sõltuvad ka edasise abi osutamise
võimalused.
Lisaks soovi/eesmärgi kirjeldamisele palub spetsialist inimesel hinnata kui tõenäoliseks ta peab välja
valitud soovi/eesmärgi edukat täitumist järgmise kahe aasta jooksul. Spetsialist palub inimesel hinnata
tõenäosust skaalal 1-10, kus 1 tähendab, et inimene ei usu soovi/eesmärgi täitumist üldse ning 10, et
usub soovi/eesmärgi täitumisse 100% kindlusega. Kui inimese hinnang on madalam kui kuus, suunab
spetsialist inimest mõtlema eesmärkidele, mis võiksid olla tema arvates suurema tõenäosusega
saavutatavad. Kõige tulemuslikum oleks leida eesmärk, mille saavutamisesse inimene usub 6-10-pallise
kindlusega, sest nii on inimese enese motivatsioon ja -kindlus edasi liikumisel positiivseid arenguid
toetavad. Kui see mingil põhjusel võimalik ei ole, tuleb leida sobivad teenused madala enesekindluse
ja motivatsiooni tõstmiseks.
Spetsialist nõustab klienti, millised on sobivad meetmed tema funktsioneerimisvõime parandamiseks
ja kuhu saab inimene pöörduda edasise abi saamiseks. Kui võimalik, aitab inimesel luua kontakti
järgmiste vajalike teenuste taotlemiseks.
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Lühike ülevaade kliendi profiili koostamisest
Profiil on koostatud 2019. aastal RFK-projekti ekspertmeeskonna poolt. Profiilis leiavad kajastamist
need RFK-koodidega seostatud küsimused, mis koostoimes võivad väljendada kliendi sotsiaalse- või
tööalase rehabilitatsiooni vajadust.
Profiili koostamisel tugineti Maailma Terviseorganisatsiooni poolt koostatud rahvusvaheliselt
tunnustatud WHODAS 2.0 küsimustikule (World Health Organisation Disability Assessment Schedule),
mida kohandati Eesti vajadustele. Samuti tugineti profiili koostamisel EUMASS (European Union of
Medicine in Assurance and Social Security) töövõime hindamise soovituslikule lühivormile.
Profiil arutati läbi taastusarstide, rehabilitatsioonispetsialistide ning
Sotsiaalministeeriumist, Sotsiaalkindlustusametist, Töötukassast ja Haigekassast.

spetsialistidega
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Lisa 3. Sobivuskriteeriumid taastusravilt rehabilitatsiooniteenusele liikumisel
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Lisa 4. Pilootprojektis kasutatud RFK-lühivormid ja prototüübi kujunduse näited
Projektis kasutati hindamistulemuste fikseerimiseks järgmisi lühivorme:
1) Lühike üldine komplekt - üldine10
2) Seljaajukahjustus – post-akuutne (i.k. Spinal Cord Injury Post-Acute Brief) – SAK-postak.;
3) Seljaajukahjustus – pikaajaline (i.k. Spinal Cord Injury Long-Term Brief) – SAK –pikaajal.;
4) Insult (i.k. Stroke Brief) - insult;
5) Peaajutrauma (i.k. Traumatic Brain Injury Brief) - peaajutrauma;
6) WHO rehabilitatsiooni koodikomplekt – rehab.;
7) WHO rehabilitatsiooni koodikomplekt koos lühikese keskkonnategurite koodikomplektiga –
rehab. ja keskk.
Iga koodi hindamisel sai spetsialist märkida prototüübis, kas teave põhineb:
1) haiguslool;
2) kliendi täidetud küsimustikul;
3) spetsialisti läbivaatusel või
4) diagnostilistel protseduuridel
Valdkonna „Tegutsemine ja osalus“ (d-koodid) puhul hinnati oli võimalik nii kliendi sooritust kui ka
suutlikkust. Lisaks oli d-koodide puhul prototüübis võimalik iga koodi juurde märkida, kui sageli klient
kasutab tegevuse juures kõrvalabi:
1)
2)
3)
4)

igapäevaselt
1‒3 korda nädalas
2‒3 korda kuus
kord kuus või harvem

Valdkonnas „Organismi struktuurid“ (s-koodid) fikseeriti probleemi raskusaste kolmes kategoorias:
ulatus, olemus, asukoht.
Nii s- kui ka b-koodide („Organismi struktuurid“, „Organismi funktsioonid“) puhul oli prototüübis
skaala sõnastatud järgmiselt:
 0 – ei ole kahjustust
 1 – kerge kahjustus
 2 – mõõdukas kahjustus
 3 – raske kahjustus
 4 – täielik kahjustus
D-koodide („Tegutsemine ja osalus“) skaala oli:
 0 – ei ole probleemi
 1 – kerge probleem
 2 – mõõdukas probleem
 3 – raske probleem
 4 – täielik probleem või ei suuda seda teha

10

Paksus kirjas on toodud Lisa 4 Tabelis 5 olevad lühivormide tähistused.
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E-koodide („Keskkonnategurid“) skaala oli sõnastatud järgmiselt:
 +4 – täielik hõlbustav tegur
 +3 – oluline hõlbustav tegur
 +2 – mõõdukas hõlbustav tegur
 +1 – kerge hõlbustav tegur
 0 – ei ole hõlbustavat või takistavat tegurit
 1 – kerge takistav tegur
 2 – mõõdukas takistav tegur
 3 – raske takistav tegur
 4 – täielik takistav tegur
Prototüübi kujunduse näited on toodud tabelites 1-4 ja koodikomplektid tabelis 5.
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Lisa 4. Tabel 1. Organismi funktsioonid (b-koodid) – näide prototüübi kujundusest
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Lisa 4. Tabel 2. Organismi struktuurid (s-koodid) – näide prototüübi kujundusest
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Lisa 4. Tabel 3. Tegutsemine ja osalus (d-koodid) – näide prototüübi kujundusest
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Lisa 4. Tabel 4. Keskkonnategurid (e-koodid) – näide prototüübi kujundusest
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Lisa 4. Tabel 5. Lühivormide koodid
Valdkond

RFKkood

b110
b114

b130

Organismi funktsioonid

b134
b140
b144
b152

b164
b167
b280
b440
b455

Koodi nimetus

Koodi selgitus

Üldised vaimsed funktsioonid, mis määravad
teadvuse ja virguse, k.a ärkveloleku selguse ja
Teadvuse funktsioonid
püsivuse
Üldised vaimsed funktsioonid, mis määravad
eneseteadvuse ja suhtumise endasse, teistesse,
Orienteerumisfunktsioonid aega ning ümbritsevasse
Füsioloogiliste ja psühholoogiliste mehhanismide
üldised vaimsed funktsioonid, mis põhjustavad
Vaimse energia ja
indiviidi pideva püüdlemise põhi- ja erivajaduste
tugifunktsioonid
rahuldamise poole.
Üldised vaimsed funktsioonid, mis tingivad
perioodilise, pöörduva ja valikulise füüsilise ning
vaimse eraldumise vahetust ümbrusest ning millega
Unefunktsioonid
kaasnevad iseloomulikud füsioloogilised muutused
Spetsiifilised vaimsed funktsioonid, mis võimaldavad
vajalikul ajavahemikul keskenduda välisele ärritajale
Tähelepanufunktsioonid
või seesmisele kogemusele
Spetsiifilised vaimsed funktsioonid, mis
registreerivad ja salvestavad informatsiooni ning
Mälufunktsioonid
vajaduse korral taastavad selle
Spetsiifilised vaimsed funktsioonid, mis on seotud
tunnete ja mõtlemisprotsesside afektiivsete
Emotsioonide funktsioonid komponentidega.
Spetsiifilised vaimsed funktsioonid, mis sõltuvad
peamiselt aju otsmikusagaratest, kaasa arvatud
keerulised sihipärased käitumisviisid, nagu otsuste
vastuvõtmine, abstraktne mõtlemine, plaanide
kavandamine ja elluviimine, vaimne paindlikkus ja
Kõrgemad kognitiivsed
olukorrale kohane käitumine, tihti nimetatud
funktsioonid
täidesaatvateks funktsioonideks
Spetsiifilised vaimsed funktsioonid, mis on seotud
Keele vaimsed
märkide, sümbolite ja muude keeleosade mõistmise
funktsioonid
ja kasutamisega
Ebameeldiva aistingu tajumine, mis osutab
organismi mõne struktuuri võimalikule või tegelikule
Valuaisting
kahjustumisele
Õhu kopsudesse sissehingamise, vere ja õhu
vahelise gaasivahetuse ning õhu kopsudest
Hingamisfunktsioonid
väljahingamise funktsioonid
Koormustaluvuse
Kehalise koormuse ajal vajaliku respiratoorse ja
funktsioonid
kardiovaskulaarse suutlikkusega seotud funktsioonid
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Organismi struktuurid

Organismi funktsioonid (jätk)

Valdkond

RFKkood

Koodi nimetus

Koodi selgitus

üldine

insult

peaajutrauma

SAKpikaajal.

SAK postak.

x

x

x

x

rehab.

rehab. ja
keskk.

b525

Defekatsioonifunktsioonid

Jääkainete ja seedimatu toidu roojana organismist
väljutamise funktsioonid ning sellega seotud
funktsioonid

b620

Urineerimisfunktsioonid

Põie tühjendamisega seotud funktsioonid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b640

Seksuaalfunktsioonid

Suguaktiga seotud psüühilised ja füüsilised
funktsioonid, kaasa arvatud erutustekke, eelmängu,
orgasmi ja pingelanguse staadiumid

b710

Liigeste liikuvuse
funktsioonid

Liigese liikumisulatuse ja -kerguse funktsioonid

x

x

x

x

x

x

b730

Lihasjõu funktsioonid

Lihase või lihasrühma kontraktsioonijõuga seotud
funktsioonid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b735

Funktsioonid, mis on seotud lihaste puhkeoleku
toonusega ja passiivsel liigutamisel tekkiva
Lihastoonuse funktsioonid vastupanuga

b760

Tahtlike liigutuste
kontrollimise funktsioonid

Tahtlike liigutuste kontrollimise ja koordineerimisega
seotud funktsioonid

x

x

b810

Naha kaitsefunktsioonid

Naha funktsioonid, mis kaitsevad organismi
füüsiliste, keemiliste ja bioloogiliste ohtude eest

x

x

x

x

s110

Peaaju struktuur

x

x

Seljaaju ja sellega seotud
struktuurid

x

x

x

x

s120

Hingamissüsteemi
struktuur

x

x

x

x

s430

Kuseeritussüsteemi
struktuur

x

x

x

x

s610
s730

Ülajäseme struktuur

s810

Nahapiirkondade
struktuur

x

x

x
x
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Tegutsemine ja osalus

Valdkond

RFKkood

Koodi nimetus

Koodi selgitus
Lihtsate või keeruliste ja koordineeritud tegevuste
sooritamine, mis on seotud igapäevakohustuste ja
-toimingute kavandamise, tegemise ja
lõpuleviimisega, nagu teatud aja või päeva jooksul
tehtavate eraldi tegevuste kavandamine
Lihtsa või keerulise ja koordineeritud tegevuse
sooritamine, et toime tulla ja kontrollida psüühilist
koormust, mida on vaja selliste ülesannete
täitmiseks, mis nõuavad suurt vastutust ja
kätkevad stressi, häirivaid tegureid või
kriisiolukordi, nagu sõiduvahendi juhtimine
tipptunni ajal, samal ajal hoolitsedes mitme lapse
heaolu eest

d230

Igapäevatoimingute
tegemine

d240

Stressi ja muude
psüühiliste koormustega
toimetulek

d310

Suuliste sõnumite
vastuvõtmine suhtlemisel

d330

Rääkimine

Suulises kõnes edastatud sõnumi otsese ja
ülekantud tähenduse mõistmine, nagu arusaamine,
kas öeldu on fakt või idiomaatiline väljend
Sõnade, lausete ja pikemate suuliste sõnumite
väljaütlemine, millel on otsene ja ülekantud
tähendus, nagu fakti esitamine või loo jutustamine

Vestlus

Mõtete ja ideede vahetamise alustamine,
ülalhoidmine ja lõpetamine kas kõneldud,
kirjutatud, viipekeeles või muus keelevormis kas
ühe või mitme tuttava või võõra inimesega
ametlikus või mitteametlikus situatsioonis

d350

d410

Keha põhiasendi
muutmine

d415

Kehaasendi säilitamine

d420

Enda ühest kohast teise
nihutamine

d445

Käte ja käsivarte
kasutamine

d450

Käimine
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peaajutrauma

SAKpikaajal.

SAK postak.

rehab.

rehab. ja
keskk.
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Ühest kehaasendist teise üleminek ja liikumine
ühest kohast teise, nagu toolilt tõusmine, et
voodisse pikali heita, põlvili või kükki laskumine
ning püsti tõusmine
Olukorrale vastavas asendis püsimine, nagu nt tööl
või koolis iste- või püstiasendi säilitamine
Liikumine ühelt pinnalt teisele kehaasendit
muutmata, nagu enda libistamine mööda pinki või
voodist toolile
Koordineeritud tegevuse sooritamine, mida on vaja
esemete liigutamiseks või nende käsitsemiseks
käte ja käsivarte abil, nagu uksekäepideme
pööramisel või eseme viskamisel ja püüdmisel
Jalgsi liikumine mingil pinnal, sammhaaval, nii et
üks jalg on alati maapinnal, nagu jalutamisel,
lonkimisel, edasi-, tagasi- või külgsuunas
liikumisel.
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Valdkond

RFKkood

Koodi selgitus

üldine

insult

peaajutrauma

SAKpikaajal.

SAK postak.
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rehab.

rehab. ja
keskk.

Muul viisil liikumine

Kogu keha muul viisil kui käimine ühest kohast
teise viimine, nagu kaljul ronimine või piki tänavat
jooksmine, hüplemine, spurtimine, hüppamine,
kukerpallitamine või ümber takistuste jooksmine.

d465

Abivahenditega liikumine

Liikumine ühest kohast, ruumist või pinnalt teise,
kasutades eriseadmeid, mis on ette nähtud
liikumise hõlbustamiseks või muude
liikumisvõimaluste loomiseks, nagu uiskude,
suuskade või sukeldumistehnika kasutamisel või
ratas- või kõndimistoolis tänaval liikumine

d470

Liiklusvahendi kasutamine reisijana, nagu autos,
bussis, sõudepaadis, loomveokil, taksos, rongis,
trammis, metroos, laevas või lennukis kaasreisijaks
Liiklusvahendi kasutamine olemine

d510

Enda pesemine

Kogu keha või kehaosade pesemine ja
kuivatamine vett ning sobivaid pesemis- ja
kuivatusvahendeid ning -meetodeid kasutades,
nagu duši all või vannis käimine, käte, jalgade, näo
ja juuste pesemine ning käterätiga kuivatamine

x

x

x

x

x

x

Kehaosade hooldus

Hoolitsemine selliste kehaosade eest, mis nõuavad
rohkemat kui pesemist ja kuivatamist, nagu nahk,
nägu, hambad, juuksed, küüned ja suguelundid

x

x

x

x

x

x

Tualettruumi toimingud

Jääkainete (menstruaaleritised, uriin, roe)
eritamise ettevalmistamine, eritamine ning seejärel
enda puhastamine

x

x

x

x

x

x

Riietumine

Koordineeritud järjestikune tegevus riiete selga- ja
jalanõude jalgapanekul ning nende äravõtmisel
vastavalt kliima- ja sotsiaaltingimustele, nagu
särkide, seelikute, pluuside, pükste, aluspesu,
saride, kimonote, sukkpükste, mütside, kinnaste,
mantlite selga panemine ja ära võtmine

x

x

x

x

x

x

Söömine

Koordineeritud tegevus ja nõuete täitmine
ettetoodud toidu söömisel, selle suhu viimisel ja
oma kultuurile vastavalt sobival viisil kasutamisel,
murdes või lõigates toitu tükkideks, avades
pudeleid või konservikarpe, kasutades söögiriistu,
einestades, nautides

d455

Tegutsemine ja osalus (jätk 1)

Koodi nimetus

d520

d530

d540

d550

x
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Tegutsemine ja osalus (jätk 2)

Valdkond

RFKkood

Koodi nimetus

d560

Joomine

d570

Oma tervise eest
hoolitsemine

d640

Kodutööde tegemine

d660

Teiste abistamine

d710

Elementaarne
inimestevaheline lävimine

d720

Komplitseeritud
inimestevaheline lävimine

d760

Perekondlikud suhted

d770

Intiimsuhted

d845

Töökoha saamine,
töötamine ja töölt
lahkumine

Koodi selgitus
Jooginõu kätte võtmine, suu juurde viimine ja
joomine oma kultuurile sobival moel, segades,
liigutades ja kallates joodavat vedelikku, avades
pudeleid või konservikarpe, juues läbi kõrre või
juues voolavat vett kas kraanist või allikast;
rinnapiima joomine
Oma füüsilise mugavuse, tervise ja füüsilise ning
vaimse heaolu tagamine, nagu tasakaalustatud
dieedi pidamine, sobiv kehaline koormus, sobiva
temperatuuri säilitamine, terviseriskide vältimine,
seksi turvalisuse järgimine, k.a kondoomi
kasutamine, vaktsineerimine
Kodutööde tegemine: kodu koristamine, riiete
pesemine, kodumasinate kasutamine, toiduainete
säilitamine ja prahi kõrvaldamine, nagu põrandate,
seinte ja muude pindade pühkimine, mopiga
ülekäimine ja pesemine; prahi kogumine ja
kõrvaldamine
Pereliikmete ja teiste inimeste abistamine
õppimisel, suhtlemisel, enesehooldusel, liikumisel
majas või väljaspool seda; pereliikmete ja teiste
heaolust hoolimine
Inimestega lävimine vastavalt olukorrale ja
sotsiaalselt sobival viisil, nagu lugupidamise ja
austuse ilmutamine või teiste tunnetele vastamine
Teiste inimestega lävimine ja suhtlemine olukorrale
vastavalt ning sotsiaalselt sobival viisil, nagu
emotsioone ja impulsse reguleerides, sõnalist ja
kehalist pealetükkivust kontrollides,
inimestevahelises lävimises sõltumatult tegutsedes
ning sotsiaalset närvi üles näidates
Sugulastevaheliste suhete loomine ja säilitamine,
nagu tuumikpere, laienenud pere ja kasupere
liikmetega ning võõrasisa ja -emaga või siis suhted
kaugemate sugulastega, nagu vanatädi või -onu
lastelastega või siis ametlike eestkostjatega
Lähedaste või romantiliste suhete loomine ja
säilitamine, nagu abikaasade, armastajate või
seksuaalpartnerite vahel
Töö otsimine, leidmine ja valimine, pakutud töökoha
vastuvõtmine, töökohast, ametist, tegevusalast või
erialast tulenevate kohustuste täitmine ja tööalane
edasiminek ning sobival viisil töölt lahkumine
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Keskkonnategurid

Tegutsemine ja osalus (jätk 3)

Valdkond

RFKkood

Koodi nimetus

Koodi selgitus
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peaajutrauma

SAKpikaajal.

SAK postak.
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rehab. ja
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Tasustatav töö

Kõigi tasustatava töö kohustuste täitmine tulenevalt
tegevusalast, ametist, erialast või muust tööliigist
kas täis- või osatööajaga töötajana või iseseisva
ettevõtjana, nagu töö otsimine ja saamine, nõutud
tööülesannete täitmine, nõutud ajal töölkäimine

d920

Puhkus ja vaba aeg

Osavõtt mitmesugustest mängudest, puhkuse või
vaba aja tegevusest, nagu organiseeritud või
organiseerimata mängud või sport, füüsilise vormi,
lõõgastuse, meelelahutuse või lõbustuse tagamise
programmid; kunstigalerii, muuseumi, kino või
teatri külastamine

e110

Toidu- ja muud ained
isiklikuks tarvitamiseks

Kõik looduslikud või tehislikud toiduained või ained,
mida kogutakse, töödeldakse või valmistatakse suu
kaudu manustamiseks. K.a: toit ja ravimid

x

x

x

x

x

e115

Tooted ja tehnoloogiad
igapäevaseks isiklikuks
kasutamiseks

Igapäevategevuses kasutatavad tooted,
tehnoloogiad ja varustus, k.a need, mis on
kohandatud või spetsiaalselt kavandatud ja asuvad
neid kasutava inimese sees, kehal või läheduses.
K.a: tava- ja abivahendid ning tehnoloogiad
isiklikuks kasutamiseks

x

x

x

x

x

e120

Varustus, tooted ja tehnoloogiad, mida inimene
kasutab hoonetes ja neist väljaspool liikumisel, k.a
need, mis on kohandatud või spetsiaalselt
Tooted ja tehnoloogiad
kavandatud ja asuvad nende kasutaja sees, kehal
isiklikuks liikumiseks ning või läheduses. K.a: tava- ja abivahendid ning
transpordiks siseruumides tehnoloogiad isiklikuks liikumiseks ning
ja väljas
transpordiks siseruumides ja väljas

x

x

x

x

x

d850

e135

Töövahendid ja tehnoloogiad

Varustus, tooted ja tehnoloogiad, mida kasutatakse
töö juures tegevuse hõlbustamiseks. K.a: tööl
kasutatavad tava- ja abivahendid ning
tehnoloogiad
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Valdkond

RFKkood

e150

Keskkonnategurid (jätk 1)

e155

e225

e310

e320

e340

e355

insult

peaajutrauma

SAKpikaajal.

SAK postak.

Üldkasutatavate hoonete
kujundus, konstruktsioon,
ehitusmaterjalid ja
tehnoloogiad

Tooted ja tehnoloogiad, mis moodustavad indiviidi siseja välistehiskeskkonna ning mis on kavandatud,
kujundatud ja ehitatud üldiseks kasutamiseks, k.a
kohandatud või spetsiaalselt kavandatud hooned. K.a:
sisse- ja väljapääsude, sisustuse ja viitade kujundus,
konstruktsioon, ehitusmaterjalid ja tehnoloogiad

x

x

x

x

x

Eravalduses olevate hoonete
kujundus, konstruktsioon,
ehitusmaterjalid ja
tehnoloogiad

Tooted ja tehnoloogiad, mis moodustavad indiviidi siseja välistehiskeskkonna ning mis on kavandatud,
kujundatud ja ehitatud eraviisilise kasutamise otstarbel,
k.a kohandatud või spetsiaalselt kavandatud hooned.
K.a: sisse- ja väljapääsude, sisustuse ja viitade
kujundus, konstruktsioon, ehitusmaterjalid ja
tehnoloogiad
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Kliima

Meteoroloogilised tunnused ja sündmused, nagu ilm.
K.a: temperatuur, õhuniiskus, õhurõhk, sademed, tuul
ja aastaajast sõltuvad muutused

x

x

x

x

x

Kitsas perekonnaring

Inimesed, kes on seotud sünni, abielu või muude oma
kultuuris tunnustatud sidemetega kui kitsas
perekonnaring, nagu abikaasad, elukaaslased,
vanemad, õed-vennad, lapsed, kasuvanemad ja
vanavanemad. V.a: laiem perekonnaring (e315);
tugiisikud ja hooldajad (e340)
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Sõbrad

Isikud, kes on üksteisega lähedastes ja jätkuvates
suhetes, mida iseloomustavad usaldus ja vastastikune
toetus
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Tugiisikud ja hooldajad

Isikud, kes osutavad vajalikke teenuseid toetamaks
teisi inimesi nende igapäevases tegevuses ja
toimetulekus tööl, hariduse omandamisel või muudes
eluvaldkondades, kusjuures seda tagavad kas
ühiskondlikud või erafondid või tehakse seda
vabatahtlikkuse alu. V.a: kitsas perekonnaring (e3310);
laiem perekonnaring (e315); sõbrad (e320); üldised
sotsiaalabiteenistused (e5750); tervishoiutöötajad
(e355)
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Tervishoiutöötajad

Kõik teenusepakkujad, kes töötavad
tervishoiusüsteemis, nagu arstid, õed, füsioterapeudid,
töötervishoiuarstid, logopeedid, audioloogid, ortoosideproteeside paigaldajad, meditsiiniharidusega
sotsiaaltöötajad. V.a: muude erialade inimesed (e360)
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Keskkonnategurid (jätk 2)

Valdkond

RFKkood

Koodi nimetus

Koodi selgitus

Tervishoiutöötajate üldised või eriarvamused ja
veendumused inimese või mingi muu nähtuse kohta (nt
sotsiaalsed, poliitilised või majanduslikud probleemid),
mis mõjutavad üksikisiku käitumist ja tegevust

e450

Tervishoiutöötajate
isikupärased hoiakud

e570

Teenistused, -süsteemid ja -strateegiad, mille
eesmärgiks on tagada toetus sissetulekuna inimestele,
kes vanuse, vaesuse, töö puudumise, tervisliku seisundi
või puuete tõttu vajavad riiklikku abi, mida antakse kas
üldistest maksudest laekunud summast või V.a:
Sotsiaalkindlustusteenistused, - majandusteenistused, - süsteemid ja -strateegiad
süsteemid ja -strateegiad
(e565)

e580

Tervishoiuteenistused, süsteemid ja -strateegiad

üldine

Teenistused, süsteemid ja strateegiad
terviseprobleemide ennetamiseks ning raviks,
taastusravi tagamine ja tervisliku elustiili
propageerimine. V.a: üldised sotsiaalabiteenistused, süsteemid ja -strateegiad (e575)
Koodide arv kokku lühivormis
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