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KOKKUVÕTE
Aleksei Gaidajenko (2019). Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Terviseteaduse magistriõpe.
Professionaalse õenduse mudeli rakendamine SA Põhja – Eesti Regionaalhaiglas. Arendusprojekt.
Töö on esitatud 38 leheküljel, kasutatud on 19 kirjandusallikat. Töö sisaldab 7 tabelit, 4 joonist.
Lisasid on 3, kokku 6 leheküljel.
Käesolevas

arenguprojektis

käsitletakse

SA

Põhja-Eesti

Regionaalhaigla

(edaspidi:

regionaalhaigla) kvaliteetse õendusabi tagamiseks professionaalse õenduse mudeli loomist ja
praktikasse rakendamist. Selleks kirjeldati professionaalse õenduse mudeli (Professional practice
models for nursing) teoreetilisi tõenduspõhised lähtekohti ning mudeli komponente.
Arendusprojekti raames modelleeriti regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli visuaalne
skeem ning koostati professionaalse õenduse mudeli alane koolitusprojekt.
Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudel koosneb missioonist, visioonist, põhiväärtustest ja
neljast komponendist. Mudel ja selle visuaalne skeem on ainulaadne ning loodud Regionaalhaigla
jaoks. Mudeli skeem moodustab õenduse ühtse visuaalse identiteedi ning kannab endas sõnumit
õendusvaldkonnast kui arenevast ja kvaliteetsest kutsealast.
Arendusprojekt koosneb kolmest peatükist. Esimeses osas antakse ülevaade teoreetilisest
raamistikust. Teises osas kirjeldatakse arendusprojekti metoodikat ja protsesse eesmärgi
saavutamiseks. Kolmandas peatükis kirjeldatakse arendusprojekti tegevuste täideviimise
tervikprotsessi.
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SUMMARY

Aleksei Gaidajenko (2019). Master student of Health Sciences in Tallinn Health Care College.
Implementation of the Nursing Professional Practice Model in the North Estonia Medical Centre
Foundation. Development Project. This paper is presented on 38 pages, 19 primary sources have
been used. It includes 7 tables, 4 graphs. There are 3 extras presented on 6 pages.

The given development project addresses the formation and implementation of the Professional
Practice Model (PPM) to support quality nursing care at the North Estonia Medical Centre.
To do this, the theoretical evidence-based approaches and components of the PPM for nursing were
described. Within the framework of the development project, the visual scheme of the North
Estonia Medical Center's PPM was modeled and a training project was prepared to introduce it.
The North Estonian Medical Centre PPM key elements are our mission, vision, values, and 4
components of the visual scheme. The model of PPM and its visual scheme is unique and created
for our Medical Centre. The scheme of the model forms a coherent visual identity in nursing and
represents the message of nursing as a developing and high-quality profession.
The development project consists of three major chapters. The first chapter gives an overview of
the theoretical framework. The second chapter describes the research methodology and processes
used to achieve the goal of the development project. The third chapter describes the process of
implementing the development project.
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SISSEJUHATUS
Viimase kümne aasta jooksul on ühiskonna ja ümbritseva keskkonna arenguga kaasnenud
muutused, mis on seadnud ühiskonna silmitsi uute lahendamist vajavate ülesannetega. Eesti on
vananeva ja väheneva rahvaarvuga riik, kus samal ajal on pikenenud inimeste eluiga. (Rahvastiku
tervise arengukava 2020–2030, 2019). Tervishoiu valdkonna arengut mõjutavad lähitulevikus nii
demograafilised muutused, sotsiaalsed ja poliitilised faktorid kui ka tehnoloogia areng ning
innovatsioon teenuse valdkonnas. Pidevad edasiminekud patsientide ravis võimaldavad parandada
inimeste eluiga ja heaolu. Eluea pikenedes ja elanikkonna vananedes kasvab vajadus raviteenuste
järele. Kasvav surve ravikindlustuse eelarvele sunnib järjest enam püüdlema ressursside parema
kasutamise poole. (Mets & Veldre, 2017). Toimiv eriarstiabi süsteem peab tagama ühiskonna
piiratud ressursse (tervishoiutöötajaid, tehnoloogiat, raha) mõistlikult süsteemis jaotades
kvaliteetse eriarstiabi jätkusuutlikkuse ning ühiskonna jaoks aktsepteeritava kättesaadavuse
(Tervishoiu arengusuunad 2020, 2019).
Tänapäevane tervishoid tugineb suuresti õendusele. Õdede roll nüüdisaegses tervishoius on
viimasel aastakümnel muutunud drastiliselt ja omab aina suuremat kaalu. Õendusabi kvaliteedi
parima taseme poole püüdlemine tugineb professionaalse õendusabi mudelile, mis koosneb
õendusabi väärtustest, juhtimisest, tõenduspõhisusest, patsiendikesksusest, võimestamisest,
koostööst, kutsealasest arengust ning õendusabi osutamise süsteemist. Parima taseme
saavutamiseks peavad nii interdistsiolinaarne meeskond, patsiendid ja nende perekonnad, kui ka
ühiskond mõistma õenduse osatähtsust tervishoiusüsteemis. Kaasaegne õendusabi peab tuginema
tõenduspõhisusele. (Gaidajenko, et al., 2019).
Regionaalhaigla on oma arengukavas (Regionaalhaigla arengukava aastateks 2019–2021, 2019)
kirjeldanud ühe väärtusena panustamist patsientide elukvaliteedi säilimisse ja kasvu. Seda nii
ravitöö ja ennetustegevusel kui ka koolitamisel ning tervishoiupoliitika kujundajamisel.
Regionaalhaigla on ülikoolihaiglale omase tegevusprofiiliga õpetav haigla, mis osutab eriarstabi
pea kõigil arstlikel erialadel.
Õendustegevuse arendamine Regionaalhaiglas on olnud täis innovatsioone. Aina enam on just
õendustöötajad need, kellel on patsiendi ravitöös kandev roll. Juba 2005. aastal on alustatud
õendusjuhtimise ja õenduskvaliteedi süsteemse arendamisega. Oma tegevuses on lähtutud
piirkonna kliinilistest vajadustest, haigla arengukavast ja eetikakoodeksist ning riiklikest
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projektidest. Lisaks osutatakse regionaalhaiglas iseseisvat õendusabi nii statsionaarse õendusabi
vormis kui järjest enamatel erialadel sh õe iseseisvate vastuvõttudena. Tegutsetakse patsientide (ja
laiemalt ühiskonna) huvides, püüdes saavutada iga patsiendi jaoks just temale parimat võimalikku
ravitulemust. Regionaalhaigla õendusvaldkonnal on strateegiline suund toetada tervishoiuteenuse
taseme tõstmist läbi õendusabi kõrge kvaliteedi. Seega vajab kutseala ka järjepidevaid
investeeringuid arendusse.
Arendusprojekti probleemipüstitus lähtub väljakutsest püüelda ja saavutada õendusabi parim tase
regionaalhaiglas.
Käesoleva

arendusprojekti

eesmärgiks

on

kvaliteetse

õendusabi

tagamiseks

toimiva

professionaalse õenduse mudeli loomine ja rakendamine praktikasse.
Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised ülesanded:
1. Kirjeldada professionaalse õenduse mudeli teoreetilisi tõenduspõhiseid lähtekohti.
2. Kirjeldada Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli komponente.
3. Modelleerida Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudel ja visuaalne skeem.
4. Koostada professionaalse õenduse mudeli alane koolitusprojekt.
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1. ARENDUSPROJEKTI TEOREETILINE RAAMISTIK

1.1.Õenduse professionaalse praktika mudel
Professionaalse praktika mudelid on süsteemid, mis koosnevad struktuuridest, protsessidest ja
väärtustest. Kui tutvuda erinevate mudelite sisuga, siis ühisteks spetsiifilisteks teguriteks on
õendusmissioon, -visioon ja väärtused ning komponendid ja alakomponendid. Mudelid võivad
sisaldada praktilisi filosoofilisi avaldusi, mis on seotud patsiendi hoolduse, õpetamise, diagnostika,
õdede kvaliteetse panusega. (Basol, Hilleren-Listerud, & Chmielewski, 2015).
Professionaalse praktika mudel õdedele (Professional practice models for nursing) loob aluse
turvalisele, kõrge kvaliteediga, patsiendikesksele õendusabile. Tegemist on kontseptuaalse
raamistikuga, mis võimaldab õdedel organisatsioonis muutuda nähtavaks ja rääkida õe kutsest.
Mudel kirjeldab õendusväärtusi ning defineerib struktuurid ja protsessid, mis toetavad õdesid, et
neil oleks parem kontroll oma õenduspraktika ning keskkonna üle. (Slatyer, Coventry, Twigg, &
Davis, 2016). Professionaalne praktika mudel juhib õdesid nende töös, andes õdede tööle suurema
tähenduse. Mudeli komponendid väärtustavad õenduspraktika elemente: ülesannetest teooriani,
oskustest teadmisteni - tuletades õdedele meelde, et patsient ja perekond on õenduspraktika
keskmes. (Glassman, 2016). Professionaalse praktika mudeli arendajateks on peamiselt
õendusdirektorid ja õendusjuhid, erinevate valdkondade õed või eelpool nimetatud variandid
koostöös (Mullen & Asher, 2007; Twigg, Davis, Coventry, & Slatyer, 2016). (Mullen & Asher,
2007) (Twigg, Davis, Coventry, & Slatyer, 2016).
Professionaalse praktika mudel määratleb organisatsiooni ja õdede vahelised suhted ning on
ainulaadne iga organisatsiooni jaoks. Mudeli kasutamine suunab õenduse praktikat ja edendab
kutsealast identiteeti. Mudel aitab viia õenduspraktika vastavusse organisatsiooni missiooni ja
visiooniga, suurendab tööga rahulolu ja ravikvaliteeti ning tõhustab interprofessionaalset
kommunikatsiooni. (Cordo & Hill-Rodriguez, 2017). Õenduse professionaalse praktika mudeli
väärtus seisneb selles, et see on mõõdetav. Mudeli kasutusele võtmine muudab õenduse panuse
nähtavaks, võimaldab kujundada õendusabi identiteeti organisatsioonis ning kontrollida
õendustegevust ravikeskkonnas. Samuti suurendab see õdede pühendumust, väärtustab kutseala,
õdede pädevust, õendustöö järjepidevust, meeskonnatööd ja loovust. (Duffy, 2016).
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1.2.Magnethaigla tunnustuse programm

Paljudes

organisatsioonides

tuginedes

magnethaigla

on

õenduse

tunnustuse

professionaalse
programmi

praktika

mudel

(Magnet®

loodud

Recognition

Program) nõuetele. Magnet staatus on Ameerika Õdede Akrediteeringu Keskuse (American
Nurses

Credentialing

Center)

tunnustus,

mida

antakse

ainult

nendele

tervishoiuorganisatsioonidele, mille tegevuses peegeldub patsiendikeskse õenduspraktika tipptase.
(2019 Magnet® Application Manual, American Nurses Credentialing Center, 2019). Magnet
tunnustuse programmi järgi on eeskujuliku ja professionaalse õenduspraktika tagamiseks
organisatsioonis vajalik mudeli olemasolu (Mensik, 2013; Mensik 2017). (Mensik, The Importance
of Professional Practice Models in Nurse Staffing, 2013) (Mensik, Martin, Johnson, Clark, &
Trifanoff, 2017)
Magnethaigla ideoloogia alguseks võib pidada 1983. aastat, mil Ameerika Õenduse Akadeemia
(American Academy of Nursing) juhtimisel tuvastati üle riigi haiglad, mis olid edukad õdede
värbamisel ja kus oli tööjõu voolavus väike. Neid haiglaid eristas teistest 14 omadust, mida hakati
käsitlema magnetismi tunnustena (forces of magnetism). Ameerika Õdede Akrediteeringu Keskus
(American Nurses Credentialing Center) töötas asutuste hindamiseks välja magnethaigla
tunnustuse programmi. Esimese magnethaigla tunnustuse andis Ameerika Õdede Akrediteeringu
Keskus 1994. aastal Washingtoni Ülikooli meditsiinikeskusele Seattle’is. Aastast 2000 võivad
magnethaigla tunnustust taotleda kõik tervishoiuasutused üle maailma, olenemata nende suurusest,
tüübist või asukohast. (2019 Magnet® Application Manual, American Nurses Credentialing
Center, 2019).
Andmetest, mida asutused tunnustuse taotlemiseks esitasid, tekkis ANCC-le märkimisväärne
empiiriline andmebaas edasiseks teadustööks. Selle tulemusena loodi 2008. aastal viiest
komponendist (vt joonis 1) ja 14 magnetismitunnusest (vt tabel 1) koosnev magnethaigla
kvaliteedimudel, millest saab õendusabi kvaliteedi parandamisel lähtuda. (Gaidajenko, et al.,
2019).
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Joonis 1. Magnethaigla kvaliteedimudeli komponendid (2019 Magnet® Application Manual,
American Nurses Credentialing Center, 2019).
Tabel 1. Magnethaigla magnetismi tunnused (2019 Magnet® Application Manual, American
Nurses Credentialing Center, 2019).
Magnethaigla kvaliteedimudeli

Magnetismi tunnused

komponendid
Transformeeriv ehk ümberkujundav

Õendusjuhtimise kvaliteet

eestvedamine

Juhtimisstiil

Struktuurne võimestamine

Organisatsiooni struktuur
Personalipoliitika ja programmid
Kogukond ja tervishoiuasutus
Õenduse kuvand
Professionaalne areng

Professionaalne õendusabi

Professionaalse õendusabi mudelid
Konsultatsioonid ja ressursid
Autonoomia
Õed-pedagoogid
Interdistsiplinaarsed suhted

Uus teave, uuenduslikkus ja parendused

Kvaliteedi parendamine

Empiirilised tulemused

Õendusabi kvaliteet
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1.3.Professionaalse praktika mudeli põhiekomponendid.

Professionaalse praktika mudelil eristatakse kolm peamist komponenti.
Esimeseks põhielemendiks on teoreetiline alus, mis tugineb järgmistele teooriatele: Benner’s
Novice to Expert, Jean Watson’s Caring, Swanson’s Middle-Range Caring, Senge’s 5 th Discipline
Model, Relationship Based Care. Näiteks, Seattle Childrens Hospital professionaalse praktika
raamistik hõlmab perekeskse abi osutamise kontseptsioone ja põhineb suhete põhise abi
ja Swansoni hoolduse keskastme teooriale (Latta & Davis-Kirsch, 2011).
Teiseks põhielemendiks on lihtne mudel. Lihtsa mudeli mõistetavus on oluline professionaalse
praktika mudeli edukaks kasutusele võtmiseks. Õed peavad olema võimelised selgitama, kuidas
professionaalse praktika mudel on seotud nende tegevusega. (Mullen &Acher, 2017, Twigg, Davis,
Coventry, & Slatyer, 2016, Mensik, Martin, Johnson, Clark, &Trifanoff, 2017).
Slatyer et al.(2016) poolt on koostatud ülevaade, mis analüüsis erinevaid professionaalse praktika
mudeleid. Ülevaates toodi välja, et kolmandaks põhielemendiks on kuus olulist professionaalse
praktika mudeli põhikomponenti:
1) patsientide ravitulemused (leiab kajastust enamuses analüüsitud mudelites, nähtaval mudeli
keskel või ümbritseb mudelit);
2) töökeskkond (toetab raviteenuste osutamist, hea keskkond soodustab tööle jäämist);
3) õe iseseisvus ja iseseisev tegevus (praktika ja autonoomia kontroll, koostöö patsientidega ja
teiste tervishoiutöötajatega);
4) juhtimine/jagatud juhtimine (omane heale professionaalse praktika mudelile, juhtimine igal
tasemel);
5) õe areng, oma töös professionaalset praktikat kasutanud õdede tunnustamine ja tasustamine
(panus patsiendile, panus kutsealasse ja panus ühiskonda), õendusjuhtide tunnustamine hea
juhtimise ja kutsealasse panustamisse, õdede professionaalse arengu toetamine;
6) teadustöö ja uuendused (teadmistele põhinev kvaliteetne õendusabi, koolitused, projektide ja
uuringute läbiviimisel kooskõla hindamine, õigeaegne, tõhus, õiglane ja ohutu õendusabi).
(Slatyer, Coventry, Twigg, & Davis, 2016).
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On leitud, et professionaalse praktika mudel ühendab õenduspraktika aspekte viisil, mis on kergesti
arusaadavad kõigil tasemetel. Jagatud juhtimise (Shared Governance) juhtimisstiil on
professionaalse praktika mudeli keskmes, toetades õdesid omama kontrolli õenduspraktika üle ning
võrdset osalust organisatsiooni tasemel otsuste tegemisel. Samal ajal kui vastupidav jagatud
juhtimine pakub vastupidavat struktuuri õdedele, omamaks oma häält aruteludes, on tegemist
juhtimisstiiliga, mis soodustab õdede autonoomsust ning vastutust kõigil tasemetel. See omakorda
tähendab, et õed tõesti kontrollivad oma tegevust. Ligipääs informatsioonile ja toetusele läbi
osaluse organisatsiooni aruteludel ning interdistsiplinaarsetel kogunemistel on näidanud tajutava
autonoomsuse ja töörahulolu kasvu õdede seas. Kui eelnev on paigas, siis on õdedel platvorm
autonoomseks otsuse tegemiseks vastutuse, ametialaste standardite ja koostöö raamistikus.
Koostöö rõhutab hoolivat suhet patsiendiga ja näitab, et õed ei tegutse üksi, vaid neil on
partnerlussuhe interdistsiplinaarse meeskonnaga. Sellised keskkonnad on läbi imbunud visiooniga
juhtidest, meeskonnatööle suunatud suhetest ning rohkem õigusi antud õdedest, kes tunnevad, et
suudavad pakkuda patsientidele positiivseid tulemusi ja kogevad seetõttu rohkem sellele järgnevat
rahulolu. (Slatyer, Coventry, Twigg, & Davis, 2016).
Professionaalse praktika mudeli rakendamine nõuab kompleksseid organisatsioonilisi muutusi ja
ekspertide poolset juhtimist. Professionaalse praktika mudeli hindamine toimub järgmiselt:


eelanalüüs / järelanalüüsi plaan,



praktika (töö) keskkonna hindamine,



patsientide ravitulemuste andmed,



õenduse tööjõu näitajad (indikaatorid),



õdede rahulolu,



tõendid praktikasse integreerimise kohta, nt loo rääkimine. (Twigg, Davis, Coventry, & Slatyer,
2016).

Professionaalse praktika mudeli juurutamisel ja rakendamisel on võtmetähtsusega roll
õendusdirektoritel ja õendusjuhtidel. Määravaks faktoriks seejuures on ühise visiooni olemasolu,
selle jagamine ja rakendamine. (Duffy, 2016). Mensik (2017) on Banner Health haigla näitel välja
toonud praktilised rakendamise võimalused:
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Uute töötajate sisse-elamiseprogramm, mille käigus käsitletakse põhjalikult organisatsiooni
professionaalse praktika mudeli põhimõtteid.



Töötajate värbamisel täpne ametijuhend/töökirjeldus, kus on välja toodud, et antud ametikohal
on vaja hinnata, planeerida, teostada ja dokumenteerida patsientide ravi vastavalt
organisatsioonis kehtestatud nõuetele ning vastavalt professionaalse õenduspraktika
standarditele.



Otsesed soovitused õele, kuidas ta saab kasutada professionaalse praktika mudelit oma töös.



Organisatsioonis kehtiv kliiniline astmestik, mis võimaldab tuvastada ekspert-õed või
tulevased õendusjuhid.



Õdede hindamiseks ja arenguvestlusteks portfoolio koostamise nõue, kus õde saab näidata oma
teadmisi ja seotust professionaalse praktika mudeli kolme komponendiga: panus patsiendile,
panus kutsealasse ja panus ühiskonda.



Tagasiside andmine kolleegile (nt arenguvestlused), kui kutsealase arengu oluline komponent.
(Mensik, Martin, Johnson, Clark, & Trifanoff, 2017).
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2.

METOODIKA JA TEOSTUS

Professionaalse praktika mudel on strateegiliseks lähtekohaks, mis toetab õdesid nende
igapäevatöös ning on ainulaadne iga tervishoiuasutuse jaoks. Mudeli visuaalne skeem kirjeldab
ära rollid ja näitab, kuidas õed praktiseerivad, teevad koostööd, suhtlevad ja arenevad kutsealaselt
selleks, et tagada kõrge kvaliteediga õendusabi oma organisatsioonis. Eestis teadaolevalt ei ole
professionaalse õenduse mudelit varem koostatud.
Mudeli koostamisel kasutati fookusgrupi ekspertide arvamuste kogumiseks ning strateegiliste
suundade väljaselgitamiseks konsensuse põhimõtet. Mudeli koostamisel on arvestatud SA PõhjaEesti Regionaalhaigla arengukava 2019 - 2021, magnethaigla tunnustuse programmi, „Rahvastiku
tervise arengukava 2020–2030“ ning „Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegiat 2011–
2020“. (Gaidajenko, Valk, & Naelapää, Professionaalse õenduse mudeli koostamine Põhja-Eesti
Regionaalhaiglas, 2019).
Regionaalhaigla õenduse professionaalsus tugineb mitmele kutsealale: õde, hooldustöötaja,
ämmaemand, bioanalüütik, tegevusterapeut ning radioloogia-, sterilisatsiooni- ja erakorralise
meditsiini tehnikud. Tuginedes õendusjuhtimise ja arendustöö parimale maailmapraktikale (Duffy,
2016) ning kohalike erialaekspertide kogemustele, moodustati töögrupp Regionaalhaigla
õendusdirektori juhtimisel. Töörühm, täis- ja osalises koosseisus, on kohtunud kokku 8 korda,
ajavahemikul 10.09 – 29.10.2018 a. Töörühma tööks oli planeeritud töökoosolekud, üks kord
nädalas, esmaspäeviti, kestusega 4 tundi. Meeskonna töö jaoks oli loodud ühtne IT-inforuum, mida
said kasutada ainult meeskonna liikmed. Kõik töökoosolekud oli protokollitud.
Töökoosolekul, 10. septembril 2018 a. sai töörühm sissejuhatuseks teoreetilise ülevaate
professionaalse praktika mudelist, regionaalhaigla arengukavast, missioonist, visioonist ja
põhiväärtustest. Lepiti kokku, et projekti raames kasutakse mudeli nimetust - Regionaalhaigla
professionaalse õenduse mudel. Töörühmades tehti grupitööd, teostati õenduse mõisteanalüüs.
Töökoosolekul, 17. septembril 2018 a. oli põhiteemaks õendusvaldkonna missiooni, visiooni ja
põhiväärtuste sõnastamine. Otsustati, et õendusvaldkonna missioon ja visioon jäävad tuginema
Regionaalhaigla missioonile ja visioonile. Põhiväärtused otsustati mitte ümber sõnastada ja jääda
Regionaalhaigla arengukavas kinnitatud põhiväärtuste juurde: pühendumine ja professionaalsus;
hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus. Õendusvaldkonna missiooni ja
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visiooni sõnastus jäi antud meeskonna liikmetele nn kodutööks ning arutamiseks oma valdkonna
õdedega.
Töökoosolekul, 24. septembril 2018 a. lepiti läbirääkimiste käigus kokku õendusvaldkonna
missiooni ja visiooni sõnastused. Tuginedes haigla missioonile investeerime inimese tervisesse
koos läbi professionaalse õenduse, mis toetab inimest tervise teekonnal. Regionaalhaigla
õendusvaldkonna missioon on toetame inimest tervise teekonnal. Sõna „toetame“ eeldab
inimese enda osalust/vastutust selles ja sõna: teekonnal – koos lähedastega, sugulastega,
interdistsiplinaarse meeskonnaga.
Visiooni osas toimus töörühmas arutelu, mille käigus otsustati sõnastada õendusvaldkonna visioon
lähtuvalt Regionaalhaigla visioonist teerajaja

Eesti

tervishoius.

olla tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus,

Töörühm

otsustas

püüdluste

tõhustamiseks

sõnastada

õendusvaldkonna visiooniks - olla õenduse tõmbekeskuseks ja usaldusväärseks partneriks
patsiendile koos tema lähedastega, kogukonnale, kolleegile nii haigla, Eesti Vabariigi kui
rahvusvahelisel tasandil. Tegutseme süstemaatiliselt selle nimel, et patsient saaks meie haiglas
ohutu ja tipptasemel õendusabi ning meie töövõtted oleksid alati patsiendikesksed, ohutud ja
tõenduspõhised ning me ise säilitaksime igas olukorras kollegiaalsuse. Lisaks tagame kogemusteja teadmiste põhise koolitamisega õenduse arengu ning jätkusuutlikkuse kogu riigis.
Töökoosolekul, 01. oktoobril 2018 a. kaardistati Regionaalhaigla õendusvaldkonna arengusuunad
ehk professionaalse praktika mudeli põhikomponendid. Meeskonnatöö ja arutelu käigus kaardistati
järgmised Regionaalhaigla õendusvaldkonna arengusuunad, mis on esitatud tabelis 2.
Tabel 2. Regionaalhaigla õendusvaldkonna arengusuunad.
Regionaalhaigla õendusvaldkonna kaardistatud arengusuunad seisuga 1. oktoober 2018 a.
Inimkesksus ja tervislik 

arvestame ühiskonna ja indiviidi vajadusi ning

keskkond

järgime/kaitseme inimõigusi;


ennetame ja vähendame vigu, mis võivad põhjustada
patsiendile ja tema lähedastele ebameeldivusi ja kannatusi;



arendame tervislikku töökeskkonda, maandame riske ja
korraldame tööd (sh tööajastandardid) lähtudes töötervishoiu-,
ja ohutuse põhimõtetest.

15

Professionaalse õenduse mudeli rakendamine SA Põhja – Eesti Regionaalhaiglas

Inimvara areng



võimestame patsienti ja tema peret, arvestades nende füüsilist,
psühhosotsiaalset ja olmelis-majanduslikku tausta;



õppiva ja õpetava kolleegina toetame tervishoiutöötajate õpet
(põhi-, täiend- ja magistriõpe) ning elukestvat enesejuhitud
õppimist;



soodustame koostööd ja infovahetust töökaaslaste,
ametkondade, asutuste ja struktuuriüksuste vahel;



kujundame mainekat ja kõrgelt väärtustatud õe kuvandit.

Terviseteaduslik teadus- 

järgime õendusabiteenuste osutamisel ühtseid, tõenduspõhiseid

ja arendustöö

ning ajakohaseid kvaliteedistandardeid ja tegevusjuhendeid,
mis on kooskõlas rahvusvaheliste standardite ning hea tavaga;


koolitame ja võimestame õendustöötajaid koostama ja ellu
viima teadus- ja arendusprojekte ning rakendama
uurimistulemusi praktikas.

Teenuse kättesaadavus ja 

arvestame ühiskonna vajadusi, pöörame tähelepanu

järjepidevus

elanikkonna tervise edendamisele ja säilitamisele, haiguste ja
vigastuste ennetamisele ning tagame teenuste kättesaadavuse ja
järjepidevuse.

Eestvedamine



Muudatuste juhtimine – meeskonna moodustamine,
eesmärkide seadmine, info jagamine (nii muudatuste
planeerimise ajal kui nende elluviimisel), arendav tagasiside,
töötajate kaasamine ja motiveerimine;



Kommunikatsioon ja koostöö (nii organisatsiooni sees kui
teiste haiglatega, tervishoiukõrgkoolidega, teiste kõrgkoolidega
jne);



Juhtide koolitamine (suhtlemisoskus, kuulamisoskus,
inspireerimisoskus).

Kaardistatud Regionaalhaigla õendusvaldkonna arengusuunad kirjeldati joonisega (vt joonis 2)
ning jõuti otsusele, et professionaalse õenduse mudeli jaoks tuleb arengusuunad ja –tegevused
koondada.
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Joonis 2. Regionaalhaigla õendusvaldkonna arengusuunad.
Töökoosolekul, 08. oktoobril 2018 a. oli põhifookuses küsimus, kuidas omavahel siduda eelmisel
koosolekul kaardistatud õendusvaldkonna arengusuunad ja professionaalse õenduse mudeli
komponendid. Lähtuvalt asjaolust, et professionaalse õenduse mudel ja selle visuaalne skeem peab
olema lihtsalt mõistetav ja arusaadav, toimus arutelu professionaalse õenduse mudeli
komponentide üle. Arutelu käigus lepiti kokku, et üheks

professionaalse õenduse mudeli

komponendiks on inimkesksus. Õendus kõigis oma tegevustes ja hoiakutes lähtub inimkesksusest,
hoolib patsiendist ja tema lähedastest, kaastöötajast ja iseendast.
Töökoosolekul, 15. oktoober 2018 a. oli päevakorras jätkata eelmisel koosolekul arutelu
professionaalse õenduse mudeli komponentide üle. Töörühma liikmed esitasid arutamiseks kolm
erinevat versiooni professionaalse õenduse mudeli komponentidest. Arutelu käigus jõuti
kokkuleppele, et Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudel hakkab koosnema neljast
põhikomponendist: inimkesksus, eestvedamine, innovatsioon ja tulemused. Toimus arutelu
ning lepiti kokku, et mõeldakse professionaalse õenduse mudeli visuaalse skeemi peale. Kodutööks
lepiti kokku, et töörühma liikmed töövad järgmiseks koosolekuks kodutööna saadud
professionaalse õenduse mudeli visuaalse skeemi.
Töökoosolekul, 22. oktoobril 2018 a. tutvuti ja arutati kodutöö tulemusi. Kokku laekus 28
professionaalse õenduse mudeli visuaalset skeemi ning osa skeemidest on toodud joonisel 3.
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Joonis 3. professionaalse õenduse mudeli visuaalsed skeemid.
Toimus arutelu, kus töörühma liikmed kirjeldasid lahti oma kodutööna valminud visuaalsed
skeemid. Valiti välja kaks skeemi, mida esitatakse graafilisele disainerile, edasise ülesandega
modelleerida korrektne mudeli visuaalne skeem.
Töökoosolekul, 29. oktoobril 2018 a. tutvustati graafilise disaineri tööversiooni regionaalhaigla
professionaalse õenduse mudelist ja visuaalsest skeemist. Töörühm arutas ja kinnitas
professionaalse õenduse mudeli ja selle visuaalse skeemi (vt joonis 4). Sellega oli töörühma
ülesanne täidetud.
Edaspidine tegevus: professionaalse õenduse mudeli komponentide lahti kirjeldamine,
kommunikatsioonikava koostamine ja selle täitmine jäi õendusdirektori ja kliinikute
õendusjuhtidele läbi viia.
27 – 28. novembril 2018 a. toimus õendusjuhtide väljasõidu seminar, kus peamiseks eesmärgiks
oli kirjeldada professionaalse õenduse mudeli komponendid. Seminari käigus arutleti ja kirjeldati
professionaalse õenduse mudeli komponendid:
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Inimkesksus - professionaalse õenduse mudeli keskmes on inimesed rõhutamaks, et kõigis oma
tegevustes ja hoiakutes lähtume inimkesksusest. Me hoolime patsiendist ja tema lähedastest,
hoolime kaastöötajast ja iseendast.
Eestvedamine - Õendusjuhtimine ja -eestvedamine. Oleme eestvedajad tervishoidliku, ohutu ja
võimestava töökeskkonna kujundamisel ning koostöö arendamisel. Pöörame tähelepanu
töökultuurile ja professionaalsele suhtlemisele organisatsioonis koostöös teiste institutsioonide ja
organisatsioonidega. Muudatuste juhtimisel võtame vastutuse ja teeme meeskonnatööd.
Eestvedamise protsessi arendamiseks õpime ja juurutame praktikasse transformeeriva ehk
ümberkujundava eestvedamise (shared governance) juhtimisstiili õenduses. Õendusjuhtide
kompetentside tõstmiseks ja säilitamiseks lähtume tervishoiujuhtide tunnustatud ja kohandatud
kompetentsimudelist.

Innovatsioon - Oleme avatud uuendustele, rakendame innovaatilisi lahendusi ning koostame
vastavad arendusprojektid, nt „Perhmagnetikumi Akadeemia“ ja „#5tärniõendus“. Osaleme
teadustöös, selle juhendamises ning tulemuste rakendamises koostöös Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, TalTechi, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga.
Tulemused - Professionaalsus õendusabis, selle kvaliteedis ja tulemustes. Õenduspraktikas
järgime

rahvusvaheliselt

tunnustatud

kvaliteedinõudeid.

Arendame

ja

rakendame

õendustegevusest tingitud kvaliteediindikaatorite, patsiendi ohujuhtumite ja vigade juhtimise
süsteeme. Suurendame õdede autonoomsust ja iseseisva vastuvõtu teenust ning teeme perearstide
ja

tütarhaiglatega

koostööd

patsientide

nõustamisel

ja

koolitamisel.

Õendusprotsessi

dokumenteerimisel juurutame standarditud õenduskeelt (NANDA-I, NOC, NIC). Panustame
tööalasesse õppesse ja kogukonna terviseharidusse. Aitame kaasa atraktiivse värbamispoliitika
kujundamisele regionaalhaiglas ja ratsionaalsele inimressursi planeerimisel. (Gaidajenko & Valk,
2019).
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Joonis 4. Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudel.
Seminari käigus arutati Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli seost ANCC Magnet
Recognition® mudeliga ja Slatyer jt (2016) poolt koostatud komponentide loeteluga (vt tabel 3)
ning õendusjuhid leppisid konsensuslikult kokku järgmise jaotuse:
Tabel 3. Kolme mudeli võrdlustabel.
Regionaalhaigla

ANCC Magnet Recognition®

Slatyer jt (2016) poolt koostatud

professionaalse õenduse

mudel

professionaalse õenduse mudeli

mudel

komponentide loetelu

Inimkesksus

Töökeskkond

Eestvedamine

Transformeeriv ehk

Juhtimine/jagatud juhtimine.

ümberkujundav eestvedamine
Struktuurne võimestamine
Innovatsioonid

Uus teave, uuenduslikkus ja

Teadustöö ja uuendused

parendused
Tulemused

Professionaalne õendusabi

Patsientide ravitulemused

Empiirilised tulemused

Õe iseseisvus ja iseseisev tegevus
Õe areng, oma töös
professionaalset praktikat
kasutanud õdede tunnustamine
ja tasustamine
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Leiti, et mudelid on omavahel väga tugevalt seotud, mis näitab, et Regionaalhaigla professionaalse
õenduse mudel ja selle neli komponenti katavad nii ANCC Magnet Recognition® (5) mudeli kui
Slatyer jt (2016) poolt koostatud professionaalse õenduse mudeli (6) komponente.
Esmakordselt tutvustati Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudelit 12 aprillil 2019 a.
õendusdirektori 2018 aastaaruande ettekandel. Samuti esitleti professionaalse õenduse mudelit
seminaril Regionaalhaigla tütarhaigla õendusjuhtidele. Ka rahvusvahelisel teaduskonverentsil „5
tärni õendus“ esineti suulise- ja stendiettekandega.
2020 aasta Regionaalhaigla koolitusplaani jaoks koostati koolituspäeva plaan (vt LISA 3).
Koolitusel tutvustakse õendusvaldkonna töötajatele ANCC Magnet Recognition® mudelit ja
Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudelit. Koolituste eesmärgiks on: Regionaalhaigla
õendusvaldkonna töötajad mõistavad ja lähtuvad oma töös Regionaalhaigla professionaalse
õenduse mudeli põhimõtetest ning oskavad edastada saadud teadmisi kolleegidele.
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3. ARENDUSPROJEKT
Käesolevas

peatükis

kirjeldatakse

arendusprojekti

läbiviimise

aja-

ja

tegevusplaani.

Kommunikatsiooniplaanis kirjeldatakse kõik üritused, kus on tutvustatud nii Regionaalhaigla
professionaalse õenduse mudelit kui ka ANCC Magnet Recognition® programmi. Riskijuhtimise
plaanis kirjeldatakse peamised riskid ja nende mõjuulatus ning leevendamise võimalused ja
meetodid.

3.1.Arendusprojekti aja- ja tegevusplaan
Käesoleva arendusprojekti jaoks oli koostatud aja- ja tegevusplaan (vt tabel 4). Kogu
projektiperiood on 10. september 2018 – 21. oktoober 2019 a. ehk kokku ca 25 kuud. Projekti
elluviimiseks on planeeritud erinevad tegevused: töökoosolekud, seminarid, koolitused,
esinemised konverentsil, stendiettekanded. Jooksvalt toimusid ettevalmistavad nõupidamised,
kokkuvõtte koosolekud, meeskonna koosolekud.
Kõik tegevusplaanis planeeritud üritused valmistatakse ette, viiakse läbi vastavalt koostatud
tegevus plaanile. Tegevusplaan on koostatud tegevuste loogilises järjekorras, et planeeritud
tegevused toetaksid teineteist ja omaksid kumulatiivset ning sümbioosset toimet.

Tabel 4. Aja- ja tegevusplaan.
Aeg

Tegevus

10.september 2018 a.

1 töökoosolek: sissejuhatus

17.september 2018 a.

2 töökoosolek: õendusvaldkonna missiooni, visiooni ja põhiväärtuste
sõnastamine

24.september 2018 a.

3 töökoosolek: lepiti kokku õendusvaldkonna missiooni ja visiooni
sõnastused

01.oktoober 2018 a.

4 töökoosolek: kaardistada Regionaalhaigla õendusvaldkonna
arengusuunad lähtuvalt sõnastatud õendusvaldkonna missioonist,
visioonist ja põhiväärtustest
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08.oktoober 2018 a.

5 töökoosolek: kuidas siduda eelmisel koosolekul kaardistatud
õendusvaldkonna arengusuunad ja professionaalse õenduse mudeli
komponendid.

15.oktoober 2018 a.

6 töökoosolek: jätkata eelmisel koosolekul arutelu professionaalse
õenduse mudeli komponentide üle.

22.oktoober 2018 a.

7 töökoosolek: tutvuti ja arutati kodutöö tulemustega.

29.oktoober 2018 a.

8 töökoosolek: tutvustati tööversiooni Regionaalhaigla
professionaalse õenduse mudelist ja visuaalse skeemi.

27 – 28. novembril 2018 a. õendusjuhtide seminar: kirjeldati professionaalse õenduse mudeli
komponendid.
märts 2019 a.

Regionaalhaigla kliinikute õendusjuhtidele Magnet Recognition
Program® ja Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli
koolitus.

12.aprill 2019 a.

Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli esmatutvustus.

oktoober 2019 a.

Regionaalhaigla juhatusele Magnet Recognition Program® ja
Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli tutvustus.

29 – 30.oktoober 2019 a.

Regionaalhaigla kontserni õendusjuhtide seminar Magnet
Recognition Program® ja Regionaalhaigla professionaalse õenduse
mudel

1. november 2019 a.

Regionaalhaigla õendusjuhtide koolitus Magnet Recognition
Program® ja Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudel

6 – 7. november 2019 a.

Rahvusvaheline konverents “5 tärni õendus“ suuline- ja
stendiettekanne

november 2019 a.

Rinnamärgi valmimine Regionaalhaigla professionaalse õenduse
mudeli visuaalse skeemiga

20 – 21.november 2019 a.

Regionaalhaigla arengukava seminar. Õendusvaldkonna
kvaliteediprogrammi sh Regionaalhaigla professionaalse õenduse
mudeli tutvustamine
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3.2.Arendusprojekti kommunikatsiooniplaan
Kommunikatsiooni eesmärgiks on usaldusväärse kuvandi tegevusvõimekuse loomine, tegevuste
läbipaistvuse suurendamine, suurema teadlikkuse saavutamine õendusvaldkonna professionaalse
õenduse mudelist, tagasiside saamine, võimaluste loomine kaasamiseks. Kommunikatsiooni
sihtrühmaks on tervishoiuteenuste tarbijad, kõik Regionaalhaigla töötajad ja koostööpartnerid nii
organisatsioonisiseselt kui väljaspool Regionaalhaiglat. Plaanis on kasutada erinevaid
kommunikatsioonikanalid nt Regionaalhaigla blogi, infotunnid, ajakirjad, sotsiaalmeedia, e-meili
postitus, loengud ja seminarid. Kommunikatsiooniplaani (vt tabel 5) üheks alaeesmärgiks on
tagada jooksevalt sihtrühma teavitamine planeeritud ja teostavatest protsessidest ehk teistsõnu
„olla pildil“ ning väljastada info otseallikatest.
Iga aasta korraldab Regionaalhaigla õendusala konverentse. 2019 aastal koostöös Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooliga viidi läbi rahvusvaheline „5 tärni õendus“ konverents. Konverentsi üks ja
kõige sisurikkam sessioon oli „Ad altiora tendo - MAGNETi põhimõtted õendusabi kvaliteedis“,
kus käsitleti Magnet Recognition Program® rahvusvaheliste ekspertide poolt. Antud sessioonis tegi
käesoleva arendusprojekti autor ettekande Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudelist.
Konverentsi

raames

valmis

kogumik,

millega

on

võimalik

tutvuda

https://issuu.com/ttk9/docs/ttk_5_star_nursing. Konverentsi osalejate poolt on saadud väga
positiivse tagasiside.

Tabel 5. Arendusprojekti kommunikatsiooniplaan
Aeg

Koht/viide

03.2019 Regionaalhaigla kliinikute

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Aleksei Gaidajenko,

õendusjuhtidele Magnet

RN, MA, MSc stud. õendusdirektor;

Recognition Program®

Helen Valk, RN, MSc Põhja-Eesti Regionaalhaigla,

koolitus

Magnet® programmijuht
10 inimest

10.2019 Regionaalhaigla juhatuse
briifing
10.2019 Regionaalhaigla kontserni

Regionaalhaigla,
Aleksei Gaidajenko, MA, MSc stud,
Pärnu, Estonia konverentsikeskus

õendusjuhtide seminar

Aleksei Gaidajenko, MA, MSc stud,

Magnet Recognition

15 inimest
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Program® ja Regionaalhaigla
professionaalse õenduse
mudel
11.2019 Regionaalhaigla

Regionaalhaigla, Aleksei Gaidajenko, RN, MA,

õendusjuhtide koolitus

MSc stud Põhja-Eesti Regionaalhaigla,

Magnet Recognition

õendusdirektor;

Program® ja Regionaalhaigla Helen Valk, RN, MSc Põhja-Eesti Regionaalhaigla,
professionaalse õenduse

Magnet programmijuht

mudel

120 inimest

11.2019 Rahvusvaheline konverents
“5 tärni õendus“

https://5starnursing.ee/
Ad altiora tendo - MAGNET põhimõtted õendusabi
kvaliteedis
Suuline ettekanne: Perhmagnetikum: täna ja homme
https://issuu.com/ttk9/docs/ttk_5_star_nursing
Stendiettekanne: Professionaalse õenduse mudeli
koostamine Põhja-Eesti Regionaalhaiglas
300 inimest (vt LISA 2)

12.2019 Regionaalhaigla arengukava

Vihula,

seminar. Õendusvaldkonna

Aleksei Gaidajenko, RN, MA, MSc stud Põhja-

kvaliteediprogrammi sh

Eesti Regionaalhaigla, õendusdirektor;

Regionaalhaigla

40 inimest

professionaalse õenduse
mudeli tutvustamine
3.3.Arendusprojekti tegevuspõhine eelarve
Peamised Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli loomisega seotud ressursid on seotud
programmi administreerimisega: kulud töötasudeks (sh puhkusetasu proportsionaalselt projekti
heaks töötatud ajaga), lähetuste kulud (sh majutus-, toitlustus-ja sõidukulud ning päevarahad ja
reisikindlustus), transpordikulu (sh ühissõiduki ja isikliku sõiduauto kasutamise kulud) ja üldkulud
(sh kulud bürootarvetele, sideteenustele, infotehnoloogia ja kontoritehnika, kommunaalkulud,
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ruumide üürikulu). Haigla töötajad teevad Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli jaoks
tööd oma põhitööaja sees/kõrval ca 6 kuni 24 töötundi kuus. Reeglipärane projektitöö on
tasustamata, kuid võimalik on määrata töötajale lisatasu lisatöö eest. Eelarve on koostatud vastavalt
planeeritud tegevustele ehk tegemist on tegevuspõhise eelarvega.
Õendusvaldkonna professionaalse õenduse mudeli

eelarve on koondeelarve, erinevate

Regionaalhaigla eelarve ridadest nt. töötasueelarve, koolituseelarve, konverentsi korraldamise
eelarve, pr-eelarve.
Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudel kuulub regionaalhaigla põhitegevuse juurde, seega
ei osteta raamatupidamisteenust sisse, vaid kasutatakse regionaalhaigla raamatupidamistalituse
teenuseid. Eelarve koostamisel on arvestatud tööandja kohustuslikke kulusid, kuid ei arvestatud
erisoodustuste tasud (vt tabel 6).
Tabel 6. Kulupõhine eelarve
Eelarve kulu/tulu

Summa

Lisatasu

5000 eurot

Rinnamärk 2500 tk.

2400 eurot

Õendusjuhtide

väljasõiduseminar

(konverentsiteenus,

ööbimine, 2300 eurot

transpordikulud)
Regionaalhaigla õendusjuhtide koolituspäev (toitlustus)

300 eurot

Regionaalhaigla kontserni õendusjuhtide seminar (konverentsiteenus, 1000 eurot
ööbimine, transpordikulud)
Kokku

11000 eurot

3.4. Arendusprojekti riskijuhtimise plaan
Igal projektil on seatud eesmärk(-gid), mida soovitakse saavutada ning samuti eksisteerivad riskid,
mis mõjutavad nende eesmärkide saavutamist. Muutuvas keskkonnas toetavad eesmärkide
saavutamist üld- ja riskijuhtimise protsessid ning riskide maandamiseks rakendatav
kontrollisüsteem.
Riskijuhtimise plaanis sai hinnatud strateegilisi-, tegevus-, finants-, maine-, väliskeskkonna ja
pettuse riske. Strateegiliste riskide alla on toodud järgmised riskid: poliitilise keskkonna muutus
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(arengustrateegia muutus, juhatuse vahetus jms), vale planeerimine, puudulik koostöö
huvigruppidega. Tegevusriskide kuluvad järgmised faktorid: ebaefektiivne, otsustamatus ja valed
otsused, IT riskid, personaliga seotud riskid, tervisekaitse/töökeskkonna riskid, ebapiisav ja
ebatäpne informatsioon, tulemuste mittesaavutamine ja jätkusuutlikus. Enamus loetletud
riskifaktoreid omavad ulatuslikku mõju ning on keskmise ja kõrge mõjuga.
Riske sai hinnatud tõenäosuse ja mõjukuse maatriksi abil (vt tabel 7). Tõenäosuse ja mõjukuse
maatriks on abivahend, mis aitab määratleda riski tõsidust ning maatriksist selgub, millistele
riskidele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ja millistele vähem. Tänu riskide prioriseerimisele saab
kokku hoida paljude ressursside pealt. (Peace, 2017).
Tabel 7. Tõenäosuse ja mõjukuse maatriks (Allikas: https://commons.wikimedia.org/
Fail:Tõenäosuse_ja_mõjukuse_maatriks_(1).png)

Hinnates erinevad riske on võimalik järeldada, et Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli
loomise peamised riskid on seotud juhtimisega (vt LISA 1). Riskiplaanis sai kirjeldatud riskide
tasemed: kõige suurema mõjuga on kõrge taseme riskid (punased) ja kõige väiksema mõjuga madala taseme riskid (rohelised). Riskide maandamiseks on kirjeldatud ennetus- ja korrektiivsed
tegevused.

Peamised

tegevused

riskide

maandamiseks

on

eesmärgipärane

projekti

administreerimine ja monitooring ning proaktiivne kommunikatsioon projekti esindajate poolt.
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3.5.Arendusprojekti kvaliteedikontroll ja monitooring
Käesoleva projekti raames on kirjeldatud ja loodud, autorile teadaolevat esimesena Eestis,
professionaalse õenduse mudel. Autor ei ole leidnud, et teised tervishoiuasutused on varem
deklareerinud, et omavad ja kasutavad oma töös professionaalse õenduse mudelit. Regionaalhaigla
professionaalse õenduse mudel toetab ja on väga tugevalt seotud Regionaalhaigla missiooni,
visiooni ja põhiväärtustega. Õendusvaldkond moodustab 62% haigla töötajaskonnast ning avaldab
tugevalt mõju kogu organisatsiooni toimimisele ja kultuurile.
Käesoleva projekti tegevus püsis koostatud tegevus- ja ajagraafikus. Kõik töökoosolekud,
seminarid ja koolitused toimusid ettenähtud ajal. Töökoosolekute ajakasutus oli optimaalne tänu
koosolekute ettevalmistusele, läbimõeldud metoodikale ja väljundipõhisele planeerimisele.
Üksikutel kordadel lisandusid emotsionaalsed komponendid ja ürituste fookus ei olnud
eesmägipärane, kuid need ei avaldunud negatiivset mõju üldisele tegevusele.
Kogu projekti vältel oli jälgitud, et tegevus oleks eesmärgipõhine ning vajadusel korrigeeriti
tegevusi jooksvalt. Tänu eelnimetatud tegevustele sai projekti eesmärk täidetud ning on jätkatud
projekti edasise kommunikatsiooniga.
Edaspidi tuleb hinnata kõiki õendusvaldkonna arendusprojekte professionaalse õenduse mudeli
prisma kaudu. Tuleb leida vastused kas arenguprojektid vms on kooskõlas professionaalse õenduse
mudeliga ning kuidas toetatakse nii õendusvaldkonna kui haigla visiooni ja missiooni täitmist.

3.6.Arendusprojekti rakenduskava analüüs ja arutelu
Professionaalse õenduse mudeli loomisega ja praktikasse rakendamisega avaneb võimalus
arendada ja parendada mitmeid projekte: 1) õendusvaldkonna töötajate sisse-elamisprogrammi
kohandamine vastavalt professionaalse õenduse mudelile; 2) õendusvaldkonna töötajate
karjäärimudeli koostamine vastavalt professionaalse õenduse mudelile; 3) arenguvestluste
süsteemi uuendamine vastavalt professionaalse õenduse mudelile.
2020 – 2023 aastate jooksul on plaanis koolitada kõiki regionaalhaigla õendusvaldkonna töötajaid.
Muutuste hindamiseks on planeeritud viia läbi 2020 aasta maikuus rahulolu uuring e-keskkonnas,
valimiga vähemalt 1000 respondenti, mis moodustaks vähemalt 40% õendusvaldkonna töötajatest.
Korduvad rahulolu uuringud on planeeritud läbi viia mais 2024 ja edasi perioodilisusega iga kahe
aasta tagant.
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Professionaalse õenduse mudeli töösse rakendamine on üks osa suurest õendusvaldkonna
kvaliteediprogrammist Regionaalhaiglas. Kvaliteedi tõstmise kaudu soovime toetada haigla
organisatsioonikultuuri ja töökorraldust sellisena, et tagatud on töötajate kõrge rahulolu tööga ja
kvaliteetne tervishoiuteenus tarbijale.
Rahulolu tööga, töötajate lojaalsus ja professionaalne käitumine sõltub paljudest nüanssidest ning
siinkohal on professionaalse õenduse mudelil on oma kindel roll. Mudel aitab struktureeritult
mõista igal õendusvaldkonna töötajal isiklikku rolli ja panust meeskonna töösse ning
organisatsioon saab arendada töötajaid kindla mudeli järgi.
Õendusvaldkonna tegevusplaanide koostamisel tuleb lähtuda professionaalse õenduse mudeli
komponentidest. Alates aastast 2020 on aasta õe ja hooldustöötaja valimiskriteeriumid
struktureeritud Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudeli komponentide järgi.
Kokkuvõtteks: professionaalse õenduse mudeli rakendamine aitab struktureerida õendusvaldkonna
arenguid selleks, et säilitada professionaalne ja lojaalne töötajaskonnad, kes pakub kvaliteetset
õendusabi.
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JÄRELDUSED
Eelpool kirjeldatud struktureeritud tegevus on toetunud arendusprojektis püstitatud eesmärgi ja
ülesannete saavutamisele. Professionaalse õenduse mudel on loodud ja praktikasse rakendatud ning
selle saavutamiseks oli täidetud järgmised ülesanded: 1) kirjeldatud professionaalse õenduse
mudeli teoreetilisi tõenduspõhiseid lähtekohti; 2) kirjeldatud Regionaalhaigla professionaalse
õenduse mudeli komponente; 3) modelleeritud Regionaalhaigla professionaalse õenduse mudel ja
visuaalne skeem; 4) koostatud professionaalse õenduse mudeli tutvustamise koolitusprojekt.
Läbi viidud protsess võiks olla kasulik kõikidele tervishoiu organisatsioonidele. See annab
võimaluse diagnoosida organisatsiooni tugevad ja nõrgad küljed ning eesmärgistada arengusuunad.
Struktureeritud lähenemine on alati tuluefektiivsem. Uute juhtimismetoodikate kasutuselevõtmine
toob juhid ja töötajad rutiinist ning mugavustsoonist välja.
Mudeli kasutamine suunab õenduse praktikat ja edendab kutsealast identiteeti, viies selle
vastavusse organisatsiooni missiooni ja visiooniga, suurendades tööga rahulolu ja ravikvaliteeti
ning tõhustades interprofessionaalset kommunikatsiooni.
Mudeli väärtus seisneb selles, et see on mõõdetav, õenduse panus on nähtav, see võimaldab
kujuneda

õendusabi

identiteedil

organisatsioonis

ning

kontrollida

õendustegevust

ja

ravikeskkonda. Samuti suurendab see õendusvaldkonna töötajate pühendumust erialastele
väärtustele, pädevusele, järjepidevusele, meeskonnatööle ja loovusele.
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LISA 1. Arendusprojekti riskijuhtimise plaan
Tabel 8. Arendusprojekti riskijuhtimise plaan
Potentsiaalne risk
Strateegiline risk
poliitilise keskkonna
muutus (arengustrateegia
muutus, juhatuse vahetus
jms)
vale planeerimine

puudulik koostöö
huvigruppidega
Tegevusrisk
ebatõhus juhtimine

otsustamatus ja valed
otsused
IT riskid

personaliga seotud riskid

Riski
tase

inimlikud vead ja
eksimused
tulemuste
mittesaavutamine

Korrektiivsed tegevused

keskmine mudel on osa haigla
arengukavast

mudel on sisse
kirjutatud
regionaalhaigla
arengustrateegiasse
keskmine pikaajalise projekti puhul
tegevusplaanide
jälgida eesmärkide täitmist ja järelvalve ja vajadusel
detailsemate projekti etappide nende korrigeerimine
tegevusplaanide koostamist
keskmine aktiivne kommunikatsioon
huvigruppide
huvigruppidega
kaasamine protsessi
keskmine monitoorida projekti juhtimist
ning probleemide ilmnemisel
rakendada parendusmeetmed
keskmine programmi juhtide nõustamine
ja toetamine
kõrge
varukoopiate tegemine
programmi dokumentidest
kõrge

tervisekaitse/töökeskkonna mädal
riskid
ebapiisav ja ebatäpne
informatsioon

Ennetustegevused

töömotivatsiooni hoidmiseks
üritused personalile

seada vahe eesmärgid
eesmärkide
saavutamiseks
projektijuhtimise
maatriksi kasutamine
kontrollida, et
varukoopiaid on
võimalik vajadusel
kasutada
arendusrojekti
monitoorimine ja
panusepõhine töötajate
motiveerimine

kõik programmi töötajad
läbivad töö tervishoiuarsti
läbivaatuse

kõrge

usaldusväärsed
kommunikatsioonikanalid,
intranetis jooksev
informatsioon projekti kohta
keskmine eesmärgipärane projekti
administreerimine ja
monitooring

infokoosolekud kord
kuus

keskmine juhuanalüüs ja
parendusmeetmete kasutusse
võtmine

eesmärkide
vahehindamine ja
parendusplaani
koostamine

tegevusplaanide
järelvalve ja vajadusel
nende korrigeerimine
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jätkusuutlikus

kõrge

eesmärgipärane programmi
administreerimine ja
monitooring

tegevusplaanide
järelvalve ja vajadusel
nende korrigeerimine

Finantsrisk
eelarvevahendite
puudumine

kõrge

osalemine eelarve
koostamisel, alternatiivsete
finatseermisallikate otsimine

alternatiivsete
finantseermisallikate
leidmine või
tegevusplaani
korrigeerimine

puudulik/vigane
finantsplaneerimine

keskmine finantsteenistuse kui
kompetentsikeskuse
kaasamine programmi
finantsplaneerimisse

vale kulude/tulude jaotus

keskmine eesmärgipärane programmi
administreerimine ja
monitooring

puudulik/vigane aruandlus madal

võimalik finantskahju

Mainerisk
vigase/vale informatsioon
avaldamine

finantsteenistuse kui
kompetentsikeskuse
kaasamine programmi
aruandluse korraldamisel

keskmine eesmärgipärane programmi
administreerimine ja
monitooring
keskmine proaktiivne kommunikatsioon
programmi esindajate poolt
koostöös
kommunikatsiooniteenistusega

negatiivne meedia kajastus madal

proaktiivne kommunikatsioon
programmi esindajate poolt
koostöös
kommunikatsiooniteenistusega

avalikkuse negatiivne
hoiak programmi suhtes

madal

proaktiivne kommunikatsioon
programmi esindajate poolt
koostöös
kommunikatsiooniteenistusega

konfidentsiaalse info
lekkimine
koostööpartnerite
kaotamine

keskmine ennetuskoolitus programmi
juhtidele
madal
eesmärgipärane programmi
administreerimine ja
monitooring
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Väliskeskkonnarisk
vääramatu jõud (sh
loodusõnnetused)
õigusaktide muutumine
(uued või muutunud
õigusaktid muudavad
tegevuse aluseid)
Pettuse risk
piirangute rikkumine
(asutusesisese teabe
edastamine)
võltsimine
hangete korra rikkumine
korruptsiooni oht

antud projekti juhul on väga
marginaalne risk
keskmine proaktiivne kommunikatsioon
seadusloome esindajatega
programmi esindajate poolt
madal

keskmine Käitumine lähtuvalt
Regionaalhaigla
eetikakoodeksist,
eesmärgipärane programmi
madal
administreerimine ja
madal
monitooring
madal
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LISA 2. Stendiettekanne „Professionaalse õenduse mudeli koostamine Põhja-Eesti
Regionaalhaiglas“
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LISA 3. Koolitusprojekt
Tabel 9. Koolitusprojekt
KOOLITUSPROJEKT nr

(registreerib koolitustalitus)

Üldandmed
Koolituse nimetus
Koolituse sihtrühm ja üksus(ed)
Koolituse liik
Koolituse korraldaja
Koolituse koordinaatori
(kontaktisiku, projektijuhi) telefon,
e-posti aadress
Koolituse toimumise kuupäev(-ad)
ja kellaaeg (-ajad)
Koolituse maht (ak. tundides)
Koolituse toimumise koht
Koolituse vajaduse põhjendus,
eesmärk ning oodatavad tulemused
Koolitus- ja lähetuskulud kokku:

Koolituskulud hüvitab (kliinik,
keskus, osakond, teenistus, talitus)
Sponsor hüvitab
Koolituse teema (-d)
Sissejuhatus

„Magnet Recognition Program® ja Regionaalhaigla
professionaalse õenduse mudel“
arstid;
õed;
hoodajad;
muu personal (loetleda):
ametialane,
erialane,
üld
sisekoolitus väliskoolitus
Regionaalhaigla koolitusteenistus
Helen Valk, RN, MSc. helen.valk@regionaalhaigla.ee
Üle nädala, 2 korda kuus, reedeti
8 ak. tundi
Regionaalhaigla semunariruumid
Regionaalhaigla õendusvaldkonna töötajad mõistavad,
ja lähtuvad oma töös Regionaalhaigla professionaalse
õenduse mudeli põhimõtetest ning oskab edastada
saadud teadmised kolleegidele.
€
Koolitus viivad läbi haigla õendusdirektor ja Magneti
programmijuht oma põhitöö tööaja sees
(üksuse nimi) summas

eurot.

(sponsori nimi) summas

eurot.
Koolitaja(-d)
1.Aleksei Gaidajenko
RN, MA
2. Helen Valk,RN,
1. Regionaalhaigla arengukava ja eetika koodeks
2. Transformeeriv
ehk
ümberkujundav
eestvedamine MSc
(#õendusjuhtimise kvaliteet,) Struktuurne
võimestamine
(#organisatsiooni struktuur, #personalipoliitika ja koolituskavad,
#kogukond
ja
tervishoiuasutus,
#õekutse
kuvand,
#professionaalne
areng).
Professionaalne
õendusabi
(#konsultatsioonid ja ressursid, #autonoomia, #õed-pedagoogid,
#interdistsiplinaarsed suhted). Uus teave, uuenduslikkus ja
parendused
(#kvaliteedi
parendamine).
Empiirilised
tulemused (#õendusabi kvaliteet)
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3. #juhtimisstiil Shared Goverance – kaasav ehk jagatud vastutus
4. #professionaalse õendusabi mudelid Regionaalhaigla
professionaalse õenduse mudel (inimkesksus, eestvedamine,
innovatsioonid, tulemused)
Kokkuvõte
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