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Dementsuse Kompetentsikeskuse (DKK) koondaruanne1 2018-2021 strateegiliste 
tegevuste ja tulemuste kohta 

 

Dementsuse Kompetentsikeskus (edaspidi DKK) loodi 2018. aastal sotsiaalministeeriumi 
poolt korraldatud riigihanke „Dementsuse kompetentsikeskuse loomine 
Sotsiaalministeeriumile” (viitenumber 196429) tulemusena. DKK tööd on 07.09.2018 kuni 
31.12.2021 reguleerinud töövõtuleping ning tegevusi on teostatud konsensuslike partnerite 
MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi Haigla, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna 
Diakooniahaigla poolt.  

 

10.12.2018 kooskõlastati DKK ja sotsiaalministeeriumi vahel DKK strateegia 2019-2021, 
milles seatud strateegilised eesmärgid on olnud DKK tegevuste planeerimise ja ellu viimise 
aluseks. Käesolev koondaruanne kajastab 2018. aasta strateegias seatud eesmärkide 
täitmiseks tehtud tegevusi ning nende põhjal tehtud ettepanekuid tulevikutegevuste 
planeerimiseks. Põhjalikud lisad tegevuste ja tulemuste kohta on esitatud poolaastaste 
aruandlustega.      

   

Eesmärk F1. Integreeritud aktiivravi, hoolduse ja õendusteenuse arendamine, et 
paraneks dementsusega inimeste hooldusteenuse korraldus ja kvaliteet. 

 

Planeeritud tegevused ja - tulemused  

1. Nõuandva kogu kohtumiste korraldamine. On toimunud 6 nõuandva kogu kohtumist. 
Kahel korral on esitatud poliitikasoovitused aastatel 2020-2021.  
 

2. Koostöö hoolduse koordinatsiooni projektidega. Dementsusega inimeste, lähedaste, 
KOV-i, esmatasandi tervishoiu ja eriarstiabi vajaliku koostöö takistused/võimalused 
on arutatud läbi hoolduskoordinaatoritega ja projekti ekspertidega, toimub koostöös 
dementsusega inimeste juhtumite lahendamine ja inimeste vajaduste analüüsimine. 
 

3. Integreeritud hoolduse korraldamise piloteerimine Viljandi maakonnas ühtse 
tegevusplaani põhimõttel (PAIK), mille põhjal tehakse soovitused integreeritud 
hoolduse paremaks korraldamiseks. 
 

4. Poliitikasoovituste tegemine. Osalemine sotsiaalministeeriumi strateegilistel 
aruteludel, sisend antud pikaajalise hoolduse paremaks korraldamiseks 
dementsusega inimestele, sh on integreeritud hoolduse, institutsionaalse hoolduse ja 
avahoolduse (sh kogukonnapõhised teenused) korralduse parandamiseks.  

 

5. Regionaalsete vajaduste ja võimaluste koondamine ja ülevaate tegemine kaasates 
maakondlikke võrgustikke. Kaardistatud on regionaalselt sihtrühma vajadused ja 
olemasolevad võimalused. Kaardistuse põhjal on välja töötatud poliitikasoovitused 
sotsiaalministeeriumile ja kohalikele omavalitsusetele.   

 

1
 Sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke „Dementsuse kompetentsikeskuse loomine 

Sotsiaalministeeriumile” (viitenumber 196429) töövõtulepingu punkti 5.3.7 koondaruanne 
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Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

Allnimetatud projektide raames on korraldatud eri osapooltele koolitusi, tutvustatud 
dementsuse teekonda, kliendikeskse lähenemise kontseptsiooni, kodus elamist 
toetavaid teenuseid ja tehnoloogiaid, tutvustatud hooldusvajadust ennetavaid 
sekkumisi ning pakutud välja teenuste korralduse mudeleid. Projektides on välja 
koorunud takistused hoolduskoordinatsiooniks ning vajakajäämised teenuste 
pakkumisel ja arendamisel. 

 

1. DKK peamised partnerid tegevusperioodi käigus on olnud Tervise Arengu Instituut, 
Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Haigekassa, sotsiaalministeerium, Eesti 
Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö osakonnad, 
päevahoiuteenuse pakkujad ja üldhooldust pakkuvad hoolekandeasutused.  
 
DKK on esitanud poliitikasoovitused Sotsiaalministeeriumi hoolduskoordinatsiooni 
projektile 2019. aasta novembris; kohalike omavalitsuste teenuste analüüsis 2020. 
aastal ning käesolevas lõppraportis.  
 
 

2. DKK on tegevusperioodi jooksul osalenud järgmistes hoolduskoordinatsiooni 
projektides erinevates maakondades ja rahvusvaheliselt: 
 
International Foundation for Integrated care (IFIC) poolt juhitud projekt “Supporting 
integrated service provision in Estonia“, kuhu anti sisendeid ning aidati kaasa 
dementsuse teekonna koostamisele. Osaleti õppevisiitidel, eksperttöötubades ning 
aidati õppevisiite ette valmistada.   
 
Võrumaa loometalgud „Vunki Mano“, kus alustati teenusemudeli väljatöötamisega 
dementsusega inimestele.  
 
Projekt „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste 
arendamine Võrumaal (VESTA, 2020-2022). VESTA projekti tulemusena valmib 
vaimse tervise probleemidega eakate ja nende perekondade toetamiseks 
integreeritud teenuste pakett ja maakondlik teenuste korralduse mudel. DKK kuulub 
projekti juhtrühma ning tegeleb sotsiaal- ja hooldustöötajate koolitustega. 
 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projekt “Inimesekeskse tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Tallinnas”. Projekti 
eesmärgiks on integreeritud ravi-, õendusteenuse ja hoolduse korralduse 
väljatöötamine.   
 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koduteenuse disaini projekt „Koduteenuse 
kvaliteedihüpe“, mille eesmärk oli arendada ja piloteerida innovaatilist lähenemist 
koduteenuse pakkumisel ning hinnastada koduteenus ühtsetel alustel. 
 
Projekt „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“. 
Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli loomine ja 
käivitamine käitumisprobleemidega lastele ja noortele ning dementsussündroomiga 
inimestele Viljandi linnas ja Viljandi vallas.  
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3. Viljandi maakonnas on rakendatud pilootprojekti PAIK, mille eesmärk oli luua teenuse 
osutamise integreeritud mudel, mis võimaldaks kõigil tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna 
osapooltel toimida ühe meeskonnana patsiendi heaks. Keskendudes meeskonnana 
patsiendi ja tema lähedaste vajadustele, on võimalik  krooniliste haigustega 
patsientide tõhusam toetamine ja seisundi ootamatu halvenemise ning haiglaravile 
sattumise vähenemine. Projekti üheks võtmeülesandeks  oli  tervishoiu- ja 
sotsiaaltöötajate ning patsiendi ja tema lähedaste infojagamise platvormi  välja 
töötamine ja rakendamine.   
 
PAIK teenuse sihtgrupiks on krooniliste haigustega ja suurema sotsiaalteenuste 
vajadusega patsiendid. Integreeritud teenuseosutamise rahvusvahelise kogemuse 
alusel  peavad  efektiivsed integreeritud teenuse mudelid arvestama sisuliselt 
multimorbiidse patsiendiga. Dementsussündroomi esinemine lisab patsiendi 
käsitlusplaani komplekssust, kuid on hallatav samade põhimõtete kohaselt. PAIK 
projekti eesmärk on laias plaanis sarnane koordinatsiooni mudelile. Kuid  patsiendi 
terviseplaanide  algatamine ja haldamine toimub tervisejuhi poolt 
tervishoiusüsteemis.  
 
PAIK-projekti ühe järeldusena võib välja tuua, et väga vajalikud on integreeritud 
raviteekonnad ehk kindla diagnoosiga teatud patsiendigrupile määratud 
multidistsiplinaarne plaan, mis on koostatud järgides ravijuhendeid ja 
tõenduspõhisust ning mille eesmärk on parendada ja ka hõlpsamalt hinnata 
ravikvaliteeti. Raviteekond sisaldab planeeritud tegevusi ettenähtud aegadel õiges 
kohas ning annab viiteid ja juhiseid, kuidas teatud situatsioonides edasi tegutseda. 
Raviteekond peaks vastama küsimustele kes, kus, millal, kuidas ja miks teeb ning 
milline on oodatav tulemus.   
 

4. DKK on tegevusperioodi jooksul osalenud järgmistes sotsiaalministeeriumi ja 
haigekassa korraldatud töögruppides ja tegevustes:  

 

2019. aastal osales DKK haigekassa töögrupis „Tervishoiuteenused hooldekodudes“. 
Arutlusel oli õendusteenus hooldekodudes ja õendushaiglates. 

 

2019.-2020. aastal osales DKK sotsiaalministeeriumi omastehooldajate tugisüsteemi 
arendamise töögrupis, kus anti sisendid omastehooldajate vajaminevatest teenustest 
ja toetustest.  

 
DKK esitas tagasiside ja soovitused sotsiaalministeeriumi koordinatsiooni mudeli 
kohta 2019. aasta lõpus ning osales koordinatsiooni mudeli väljatöötamise seminaril. 
 

DKK andis sisendeid „Tehnoloogiakasutuse suurendamine inimese igapäevase 
toimetuleku ja heaolu toetamiseks“ rohelisse raamatusse, „Vaimse tervise rohelisse 
raamatusse“, samuti sotsiaalministeeriumi poolt koostatud „Dementsuse valdkonna 
tegevuskavasse“.  
 
 

5. DKK koostas kaardistuse kõikide Eesti omavalitsuste sotsiaalteenustest, mida 
vajavad dementsusega inimesed, teenuste tingimustest ja hindadest. Kaardistus 
koostati omavalitsuste õigusaktide ning omavalitsuste kodulehekülgede info alusel. 
Kaardistuse alusel tehti analüüs teenuste kättesaadavusest ning sinna juurde 
poliitikasoovitused sotsiaalministeeriumile ja kohalikele omavalitsustele.   
Kaardistatud teenused on:  koduteenus, tugiisikuteenus, päevahoid, intervallhooldus, 
sotsiaaltransport, täisealisele inimesele hoolduse seadmine, tugigrupp, päevakeskus 
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ja sotsiaalvalve. Teenuste kaardistus ja analüüs on leitavad: 
https://eludementsusega.ee/lahedasele/kohaliku-omavalitsuse-tugi/kov-teenused/ 

 

Ettepanekud 

 

Dementsusega inimeste ravi, hooldus- ja õendusteenuste arendamine vajab suurt 
kvaliteedihüpet, kuna puuduvad teadmised ja oskused dementsusega inimestega 
suhtlemisel, puuduvad sobivad sotsiaalteenused või nende saamise tingimused või hind 
muudavad teenused kättesaamatuks. Raviteenuseid ja sotsiaalteenuseid osutatakse 
koordineerimatult ning teenuste osutamine ei ole inimesekeskne, vaid lähtub teenusosutaja 
väljakujunenud stampidest. Hooldusteenuse kvaliteet ei vasta sageli dementsusega inimese 
elementaarsetele vajadustele, kuna puuduvad teadmised, koolitatud personal ning 
koostöökogemus erinevate osapoolt vahel.  

 

Integreeritud aktiivravi, hooldus- ja õendusteenuse koordineeritud pakkumine eeldab 
dementsuse teekonna väljaarendamist ja üle-eestilist rakendamist.  

 

• Välja arendada ja rakendada ühtne dementsuse teekond, mis põhineb 
koordinatsioonil. 
 

• Kasutada multimorbiidsete ehk mitme samaaegse haigusega patsientide 
integreeritud teenuse pakkumisel PAIK projektis väljatöötatud terviseplaani loogikat ja 
IT platvormi (nt Teleskoop). 
 

• Omavalitsustel jõuda proaktiivselt abivajavate inimesteni.  
 

• Laiendada sotsiaalteenuste pakkumist dementsussündroomiga inimestele. Teenuste 
hulka peaks lisaks koduteenusele kuuluma päevahoid, kodu kohandamine, 
sotsiaaltransport, spetsiifilised abivahendid, sotsiaalvalve. 
 

• Vähendada omastehooldajate hoolduskoormust, pakkudes neile nõustamist,  
puhkamisvõimalusi ja vajalikke sotsiaalteenuseid.   
 

• Kaasata DKK sotsiaalministeeriumi jt osapoolte poolt korraldatavatesse 
töögruppidesse, kus arutatakse DKK sihtgrupi jaoks olulisi teemasid.  
 

• Rakendada keskset koordineerimist erinevate kohalike omavalitsuste poolt 
läbiviidavate projektide ühisosas, et jääks ära ebavajalik dubleerimine samalaadse 
informatsiooni saamiseks ning tekiks terviklik ülevaade projektidest (nt millised on 
dementsuse valdkonda puudutavad projektid ja nende tulemused, kuidas tulemusi 
universaalselt kasutada saab).   

 

Eesmärk F2.1. Toimiva maakondliku koostöövõrgustiku loomine, spetsialistide 
koolitamine, kes nõustavad oma piirkonna elanikke, vajadusel küsivad ekspertnõu 
kompetentsikeskuselt ning osalevad dementsusega inimeste teenuste arendamises 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Koostöövõrgustiku loomine, toetamine ja hoidmine, pakkudes vajaliku tuge info, 
teadmiste ja valdkondliku eestvedamisega. Üle-eestiline toimiv koostöövõrgustik on 

https://eludementsusega.ee/lahedasele/kohaliku-omavalitsuse-tugi/kov-teenused/
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loodud. Koolitatud on vähemalt 75 igapäevaselt valdkonnaga seotud KOV spetsialisti 
dementsusega inimeste eripära ja vajaduste osas. 
 

2. Maakonnapõhiselt dementsusega inimestele ja nende lähedastele pakutavate 
tugiteenuste ja teenusepakkujate kaardistamine. Olemas on ülevaade maakonnas 
pakutavatest teenustest ja teenusepakkujatest. Koondatud info põhjal on ülevaade 
parimatest praktikatest Eestis.  
 

3. Igas maakonnas sotsiaaltöötajatele, kogukonna eestvedajatele, perearstidele ja 
hoolekandeasutuste töötajatele koolituste korraldamine. Vähemalt 75  koolitatud 
sotsiaaltöötajat, kes nõustavad dementsusega inimesi, lähedasi ja spetsialiste 
kohapeal. 
 

4. Toimivate koolitus/infopäevade analüüs ja sellest lähtuv arendustegevus. Välja on 
töötatud koolitus/infopäevade mudelid, koos testitud sisu ja planeeritud ressursiga. 

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

DKK on valdkonna eestvedajana välja arendanud laialdase koostöövõrgustiku. DKK-l on 
kontaktid paljude koolitustel osalenud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega, 
lähedastega, teenusepakkujatega, hoolekandeasutustega, teiste dementsuse valdkonnas  
töötavate spetsialistide ja organisatsioonidega.   

 

1. DKK on aastatel 2019-2021 koolitanud 921 sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna 
spetsialisti. Mitmepäevastel teenuste mudeldamise koolitustel osales kokku 70 
kohaliku sotsiaalvaldkonna spetsialisti. Koolituse läbinud spetsialistidega on välja 
kujunenud edasine koostöö, mille käigus on DKK andnud ekspertnõu, vahendanud 
kogemuste vahetamist. Spetsialistid omakorda on kirjutanud DKK uudiskirja artikleid 
headest praktikatest.  
 

2. DKK koostas kaardistuse kõikide Eesti omavalitsuste sotsiaalteenustest, mida 
vajavad dementsusega inimesed;  teenuste tingimustest ja hindadest; analüüsi 
teenuste kättesaadavusest ning sinna juurde poliitikasoovitused (vt F 1 punkt 5). 
Head praktikad on välja toodud analüüsis „Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenused 
dementsusega inimestele ja nende peredele“. Sotsiaaltöötajate koolitusprogrammi 
kokkuvõttes toodi samuti välja häid praktikaid. Ülevaade pakutavatest erateenustest 
on leitav DKK kodulehel: https://eludementsusega.ee/tooted-ja-teenused-
dementsusega-inimestele/  
 

3. DKK on aastatel 2019-2021 koolitanud lisaks eelpool välja toodud koolitustel 
osalejatele (p.1) 374 sotsiaaltöö spetsialisti, kes on saanud teadmisi, et nõustada 
dementsusega inimesi, lähedasi ja spetsialiste kohapeal. 
 

4. DKK on välja töötanud koolitusprogrammid erinevatele sihtgruppidele. Koolitused 
hõlmavad loenguid, iseseisvat tööd, koosloomet, veebikoolitust. Koolituste käigus 
koguti sotsiaaltöötajatelt tagasisidet edasise koolitusvajaduse kohta, mille alusel 
arendati koolitusprogramme edasi. DKK koostas koolitusvajaduse kaardistuse 
erinevatele sihtgruppidele, sh. lähedastele, KOV sotsiaaltöö spetsialistidele, KOV 
hooldusteenuste osutajatele, hoolekandeasutuste töötajatele,  muudele 
spetsialistidele ja avalikkusele. Vastavalt koolitusvajadusele on tehtud õppevideod, 
mis on avaldatud DKK kodulehel.  

 

https://eludementsusega.ee/tooted-ja-teenused-dementsusega-inimestele/
https://eludementsusega.ee/tooted-ja-teenused-dementsusega-inimestele/
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Ettepanekud 

 

• Arendada koostöövõrgustiku loomist, mis peab toimima spetsialistide vahel, samuti 
peab toimima koostöövõrgustik dementsusega inimese ümber. Viimane koosneb 
lisaks spetsialistidele lähedastest, kogukonna liikmetest jms.   
 

• Luua igasse maakonda piirkondlikud dementsuse pädevuskeskused, kuhu on 
koondunud lisaks dementsusespetsiifilisele pädevusele ka kohalike teenuste 
olemasolu ja võimaluste alane teave. 
 

• Pakkuda dementsusspetsiifilisi koolitusi kõikidele spetsialistidele, kes töötavad 
dementsusega inimestega või kuuluvad nende võrgustikku, sh sotsiaaltöötajad, 
koduhooldustöötajad, pereõed, hoolekandeasutuste töötajad, tervishoiuteenust 
pakkuvate asutuste töötajad jne.   
 

• Arendada kvalifitseeritud dementsuse koolitusi süsteemselt. 
 

• Luua ja arendada koolitusmaterjale.  
 

• Luua ja arendada valdkonna e-koolitusi süsteemselt. 
 

• Jätkata erinevatele sihtgruppidele õppevideote tegemisi. Õppevideod peavad olema  
vabalt kättesaadavad kõigile. 

 

Eesmärk F2.2. Hoolekandeasutusele dementsussõbraliku teenuse osutamise juhiste ja 
dementsussõbraliku märgise saamiseks kvalifitseerumisstandardi välja arendamine 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Rahvusvaheliste heade praktikate koondamine, et määratleda hoolekandeasutustele 
teenuste ja dementsussõbraliku märgise baaskriteeriumid.  
 

2. Dementsussõbraliku hoolekandeasutuse märgise ja teenuse 
kvalifitseerumisstandardi välja töötamine, arvestades baaskriteeriume, olukorda Eesti 
hoolekandeasutustes ja arengusuundi. Dementsussõbraliku hoolekandeasutuse 
märgise saamise kvalifitseerimisstandardid on välja töötatud. 
 

3. Hoolekandeasutuste koolitamine dementsussõbralikkuse märgise taotlemisest. 
Vähemalt 20 hoolekandeasutust on koolitatud.  
 

4. Dementsussõbraliku hoolekandeasutuste märgise välja andmine. 
Dementsussõbraliku hoolekandeasutuse märgise on 2020. aastal saanud vähemalt 
5, 2021. aastal vähemalt 10 asutust. 

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

1. DKK on koondanud rahvusvaheliselt head praktikad, mille tulemusena koostati 
innovaatilise hoolekandeasutuse kontseptsioon. Kontseptsioonis on välja toodud 
baaskriteeriumid, millele peab dementsusesõbralik hoolekandeasutus vastama. 
Innovaatilise maja kontseptsioon oli aluseks Koeru Hooldekeskuse dementsusega 
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inimeste osakonna demotoa loomisel ja uute tehnoloogiliste lahenduste 
kasutuselevõtul.  
 
Parimate praktikate kogumiseks ja edasiandmiseks käidi 2019. aasta alguses 
Ühendkuningriigis dementsuse alasel maailmanäitusel (Expol), kevadel külastati ja 
tutvuti Soome Mälululiidu ja Soome hoolekandeasutuste tööga ning aasta lõpus käidi 
õppereisil Hollandi dementsuse külas. Jaanuaris 2020 korraldati õppevisiit Rootsi, 
kus tutvuti Silviahemmeti hoolduse filosoofiaga.   
Ideid dementsusesõbraliku keskkonna loomiseks saadi Alzheimer Europe 2018. 
aasta konverentsil Barcelonas ja 2019. aastal konverentsilt Haagis, samuti 2020. ja 
2021. aastal toimunud virtuaalsetelt konverentsidelt.    
 

2. DKK kutsus kokku töögrupi dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgise 
kvalifitseerimisstandardite väljatöötamiseks. Töögrupp koosnes DKK, Tervise Arengu 
Instituudi, sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja 
esindajatest. Toimus 8 töögrupi kohtumist, kus töötati välja kvalifitseerimisstandardid, 
hindamismetoodika, hindamise kriteeriumid ning taotlemise protsess. Edasi töötati 
välja infotehnoloogiline arendus märgise veebipõhiseks taotlemiseks, hindamiseks 
ning  taotluste salvestamiseks. DKK koostas juhendi taotluste hindamise protsessi 
kohta.  
 

3. Covid-19 pandeemia tõttu ei saanud korraldada hoolekandeasutustele esialgselt 
kavandatud koolitusi dementsusesõbraliku asutuse märgise teemal. Teavitamine 
märgisest, selle kriteeriumidest ja taotlemisest toimus elektrooniliselt e-kirjadega ning 
DKK uudiskirja kaudu. Teavitus ja juhised dementsusesõbraliku asutuse märgisest 
saadetud 23 hoolekandeasutuse juhile, kelle asutus taotles ja sai rahastuse 
sotsiaalministeeriumi korraldatud taotlusvoorust „Teenusekohtade kohandamine 
dementsusega inimestele“. 2021. aastal saadeti korduvteavitused koos juhistega. 
Märgisest teavitati Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda. Teavet mägise kohta on 
korduvalt avaldatud DKK uudiskirjas.  
 
Sotsiaalkindlustusameti hoolekandeasutuste järelevalve spetsialistidele korraldati 
koolitus dementsusesõbraliku asutuse märgise saamise tingimustest.  Samuti 
tutvustati märgist DKK konverentsil „Dementsusega inimese hooldekodu – nagu oma 
kodu“.  
 

4. Dementsusesõbraliku asutuse märgise taotlemine avati septembris 2020. Samal ajal 
kogus tuure Covid-19 teine laine. 2020. aasta sügisel suleti hoolekandeasutused 
külastusteks, asutused seisid silmitsi kriisiga, mis ei jätnud neile selles olukorras 
võimalusi arendustegevusteks. 2021. aasta talvel ja kevadel olid asutused hõivatud 
klientide ja töötajate vaktsineerimistega. Seetõttu on dementsusesõbraliku asutuse 
märgise saanud vähem asutusi kui algselt kavandati. Dementsusesõbraliku asutuse 
märgise sai 2020. aastal 3 ning 2021. aastal 1 asutus. Märgise taotlemist on 
alustanud 5 asutust, kuid taotlemise pooleli jätnud. Üheks põhjuseks on arusaam, et 
asutus ei pruugi vastata märgise saamise kriteeriumidele ning seetõttu protsessiga ei 
jätkata.  

 

Ettepanekud 

 

• Arendada ja läbi viia koolitusi asutustele. Dementsusesõbraliku asutuse märgise 
taseme saavutamiseks on asutustes vaja teha arendustegevusi. Selleks, et rohkem 
hoolekandeasutusi oleksid valmis vastu võtma dementsussündroomiga inimesi ning 
pakkuda neile kvaliteetset teenust, tuleb koolitada järjepidevalt asutuste juhte, 
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asutuste töötajaid ning meditsiinilist personali dementsussündroomist, klientidele 
sobivast suhtlusstiilist, jne. 

 

• Teha konsultatsioone sobilikust keskkonnast ja planeeringust juba 
hoolekandeasutuse projekteerimise algfaasis. DKK-d on mitmel korral kaasatud 
asutuse projektiga tutvuma liiga hilises faasis, kus dementsusega inimestele 
sobimatut planeeringut enam ümber teha ei saa.   
 

• Arendada edasi dementsusesõbraliku asutuse märgise põhimõtteid ja taotlejate 
sihtgruppe. Dementsusesõbraliku asutuse märgis võiks olla ka haiglatel, 
perearstikeskustel jt tervishoiuasutustel, edaspidi ka teistel asutustel (nt 
raamatukogudel, muuseumitel, kauplustel jne).  
 

• Korraldada õppereise teistesse riikidesse (organiseerija DKK, kuid kaasata 
õppereisidele ka Eesti teenusepakkujaid nende endi ressurssidega). 
 

• Jätkata rahvusvahelise teadmise Eestisse toomisega, sellest kirjutamisega ja muul 
viisil kogemuse jagamisega. 
 

• Arendada ja mugandada Eesti konteksti sobivaks rahvusvaheliselt väljaarendatud 
hoolduskontseptsioone.   

 

Eesmärk F.2.3. Luua ja pakkuda nõustamisteenust  ja koolitusi dementsusega 
inimestele sobiliku keskkonna, teenuse sisu ja võimaluste osas tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesektorile 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Rahvusvahelisele praktikale tuginevate dementsusega inimestele sobilike füüsiliste ja 
psühhosotsiaalsete keskkondade ning teenuste sisu kajastavate juhendmaterjalide 
välja töötamine ja kättesaadavaks tegemine lähedastele ja tervishoiu- ning 
hoolekandesektorile. Juhendmaterjalid on koostatud ja tehtud kättesaadavaks 
lähedasetele, tervishoiu- ja hoolekandesektori spetsialistidele. 
 

2. Telefoni- ja nõustamisteenuse erialaspetsiifiliste (dementsusega inimesele sobiva 
füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna) juhendmaterjalide väljatöötamine ja 
läbirääkimine võtmemeeskonnaga. Juhendmaterjalid on välja töötatud ja 
koostööpartneritele kättesaadavaks tehtud. Juhendmaterjalide pidev täiendamine. 
Materjalid on täiendatud.  
 

3. KOV spetsialistide ja teistele tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistidele 
koolituste välja töötamine ja täiendamine. KOV spetsialistidele ja teistele tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekande spetsialistidele suunatud koolitused on välja töötatud. 
Vajaduse analüüsi baasil koolituste sisu arendamine. Koolitused vastavad 
sihtrühmade vajadusele  
 

4. Koolituste pakkumine. Koolitatud  on 50  (2019-20, 2020-20, 2021-10) KOV 
sotsiaaltöötajat. Sobiliku keskkonna teenuse sisu ja võimaluste osas on koolitatud 
teisi tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialististe 60, (2019 – 20, 2020 – 20, 2021 
– 20), arvestatud on regionaalset kaetust. 
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5. Stažeerimisvõimaluste vahendamine valdkonna spetsialistidele, tuues välja parimaid 
praktikaid ja toetades õppimisvõimalusi töökeskkonnas läbi praktilise tegevuse 
kompetentse juhendaja juhendamisel. Stažeerimas on käinud 15 spetsialisti.  
 

6. Nõustamisteenuse pakkumine spetsialistidele keskkonna, teenuse sisu osas, 
teavitustöö. Nõustamisteenust on saanud 150 spetsialisti. 

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

1. DKK koostas 2019. aastal „Innovaatilise hoolekandeasutuse kontseptsiooni“ ning  
voldiku „Dementsusesõbralik keskkond“. Novembris 2020 toimus rahvusvaheline 
konverents „Dementsusega inimese hooldekodu – nagu oma kodu“, mis keskendus 
dementsusesõbraliku hoolekandeasustuse teemadele. Konverentsil tutvustati 
hoolduse filosoofiaid ja dementsusesõbralikke teenuseid Soomes, Rootsis, Hollandis 
ja Eestis. 
 
Mais 2021 toimus veebikonverents „Tehnoloogiad ja keskkond dementsusega 
inimese igapäevaelu toetajana“, mis keskendus kodus elamist toetavatele 
tehnoloogiatele ja keskkonnale. Toimunud üritustest on koostatud ülevaated 
kodulehele, samuti on koostatud materjalid kõik kättesaadavad kodulehelt.  
  

2. Nõustamisteenuste osutamiseks on koostatud juhendid ning infoliini meeskonnale 
tehtud koolitusi. DKK on süsteemselt kogunud informatsiooni nõustamiste, infoliinile 
tulnud kõnede ja tugigruppides räägitud teemade kohta. Enam esile kerkivad teemad 
on lahti kirjutatud kodulehel erinevate rubriikide all ning korduma kippuvate küsimuste 
jaoks on kodulehe avalehel kasutaja jaoks kiiresti leidmiseks ikoon KKK.  
  

3. DKK on välja töötanud koolitusprogrammid erinevatele sihtgruppidele. Koolitused 
hõlmavad loenguid, iseseisvat tööd, koosloomet, veebikoolitust. Koolituste käigus 
koguti sotsiaaltöötajatelt tagasisidet edasise koolitusvajaduse kohta, mille alusel 
arendati koolitusprogramme edasi. DKK koostas koolitusvajaduse kaardistuse 
erinevatele sihtgruppidele, sh. lähedased, KOV sotsiaaltöö spetsialistid, KOV 
hooldusteenuste osutajad, hoolekandeasutuste töötajad, muud spetsialistid ja 
avalikkus. Vastavalt koolitusvajadusele on tehtud õppevideod, mis on üleval DKK 
kodulehel.   
 

4. 2019. aastal koostati sotsiaaltöötajatele 3-päevane koolitusprogramm, kus koosloome 
metoodika alusel leiti uudseid lahendusi kodus elamist toetavate sotsiaalteenuste 
pakkumisel mäluhäiretega inimestele. Koolitusel jõuti lahendusteni, mida saab ellu 
viia  väikeste sammude haaval, kuid teistmoodi kui tavapäraselt. Kokkuvõte 
väljatöötatud lahendustest on avaldatud DKK kodulehel: 
https://eludementsusega.ee/sotsiaaltootajad-arutasid-kuidas-tagada-dementsusega-
inimeste-perede-heaolu/  
 
2020. aastal toimus sotsiaalvaldkonna spetsialistidele kahepäevane 
koolitusprogramm „Päevahoiuteenuse mudel mäluhäiretega inimestele“, milles 
vahetati häid praktikaid hästitoimivatest päevahoidudest ning koosloomes töötati välja 
päevahoiu teenuse teekond ja mudel.  
 
2021. aasta juunis korraldati koolitus „Kodus elamist toetavad abivahendid, teenused 
ja keskkond“  Võru Maakonna sotsiaalosakondade juhtidele, spetsialistidele ning 
Võrumaa Arenduskeskuse heaolu valdkonna spetsialistidele. 
Kokku osales sotsiaaltöö spetsialistide koolitusprogrammis 70 spetsialisti. Kaetud olid 
praktiliselt kõik Eesti maakonnad.  

https://eludementsusega.ee/sotsiaaltootajad-arutasid-kuidas-tagada-dementsusega-inimeste-perede-heaolu/
https://eludementsusega.ee/sotsiaaltootajad-arutasid-kuidas-tagada-dementsusega-inimeste-perede-heaolu/
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Lisaks on DKK aastatel 2019-2021 koolitanud 921 sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna 
spetsialisti. 
 

5. DKK koostas juhendi stažeerimise korralduse kohta ning avaldas kodulehel nimekirja 
hoolekandeasutustest, kes on valmis stažeerijaid vastu võtma. Covid-19 pandeemia 
ajal ei olnud stažeerimine võimalik, kuna asutused ei võtnud vastu inimesi väljastpoolt 
ning asutuste töötajate töökoormus oli liialt suur. Stažeerimine sai uuesti hoo sisse 
2021. aasta suvel. Stažeerimas käis projekti tegevusperioodi jooksul 18 spetsialisti. 
Asutused, kus stažeerimas käidi, olid SA Koeru Hooldekeskus, SA Tallinna 
Diakooniahaigla ja Benita Kodu.  
 

6. Ekspertnõustamisteenus arendati välja esialgu sotsiaalvaldkonna spetsialiste silmas 
pidades. Praktikas selgus, et vajadus ekpertnõustamiste järele on laiem, DKK poole 
pöördusid muu hulgas hoolekandeasutusi projekteerivad arhitektid ja 
ehitusspetsialistid, sisekujundusega tegelevad spetsialistid, mäluhäirega inimesi 
otsivad päästjad jne. Mitmed asutused, kes said DKK-lt nõustamist, pöördusid uuesti 
mitmel korral erinevate olukordade lahendamiseks. Ekspertnõustamist pakuti nii 
individuaalselt kui grupiviisiliselt, meili teel, telefoni teel, veebi kaudu, otsekontaktiga 
ning asutustes kohapeal. Teemad, mida nõustamiste käigus käsitleti, puudutasid 
dementsusesõbraliiku keskkonda ja planeeringut hoolekandeasutustes, õueala 
vajadust ja kasutust, tegevusi, hakkamasaamist keeruliste juhtumitega, töökorraldust 
ja töökultuuri asutustes, abivahendeid, ravimeid ja hambaravi 
dementsussündroomiga klientidele jm.  
 
Osa ekspertnõustamistest hõlmas ruumide spetsiifilisemat sisustamist (nt 
teraapiatoad), asutuste planeeringuid jms, mida võib lugeda sisu loomise teenuseks 
ning mis on palju ajamahukam võrreldes tavalise nõustamisega. Kokku nõustati 
spetsialiste 152 korral. 

 

Ettepanekud 

• Jätkata heade praktikate jagamist hoolekandeasutustes.  
 

• Jätkata ekspertnõustamisteenuse pakkumisega. Teatud juhtudel peaks 
ekspertnõustamisteenust osutama erinevatest spetsialistidest koosnev meeskond.  
 

• Arendada välja planeerimis- ja sisustamisteenus (nö sisuloome teenus) 
hoolekandeasutustele ja teistele teenust pakkuvatele asustustele (päevahoid jm).  
    

• Koolitada ja tõsta spetsialistide pädevust/luua uued ametikohad, kes osutavad 
dementsusspetsiifilist kodu kohandamise ja koduohutuse teenust.  
 

• Jätkata vajaminevate teemade kajastamist kodulehel ning jätkata seni katmata ning 
sihtgruppidele vajaminevate teemade trükiste loomisega. 
 

Eesmärk F3.1. Läbi koolituste  ja ühisseminaride tõsta esmatasandi ja eriarstiabi 
personali teadlikkust ja kompetentsi ning seeläbi saavutada dementsust põhjustavate 
haiguste varajase diagnoosimise kasv, asjakohane sekkumine ning parem kaasuvate 
haiguste ravi kvaliteet. 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 
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1. Skriiningu sihtgrupi defineerimine ja instrumendi leidmine. Sihtgrupp on kirjeldatud 
vanuse ja riskifaktorite põhiselt ning skriinimise hindamisvahend on välja töötatud 
 

2. Viljandi perearstidele skriiningu põhimõtete tutvustus, osalejate valimine, pereõdede 
koolitus. Skriinimise läbi viimiseks on sõlmitud kokkulepe 3-4 Viljandi linna perearsti 
praksisega, valmisolek skriinimise läbiviimiseks on olemas, skriinitavad on välja 
selgitatud. 
Riskigrupi skriinimine I etapis 50% mahu ulatuses. Pereõdede poolt on skriinitud 50 
patsienti. 
Riskigrupi skriinimine II etapis 50% mahu ulatuses. Skriinitud 50 patsienti. 
 

3. Skriinimise vahekokkuvõtte tegemine, arutelu haigekassa ja Perearstide Seltsiga. 
Kokkuvõte tulemustest avalikustatud.  
Lõppkokkuvõtte tegemine, arutelu haigekassa ja Perearstide Seltsiga. Avalikustatud 
kokkuvõte tulemustest (kompetentsikeskuse kodulehel), sisend või 
soovitused/ettepanek on edastatud haigekassale ja sotsiaalministeeriumile, tulemusi 
on tutvustatud valdkonna spetsialistidele suunatud ühisseminaridel.  

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

Dementsusega inimeste elukvaliteedi parandamiseks on järjest enam toetust koguv suund 
dementsuse varasemale diagnostikale. Dementsuse kujunemine on enamuse dementsuse 
vormide puhul pikaajaline protsess. Muutused ajus ja närvirakkude kahjustus toimub palju 
varasemalt kui avalduvad kliinilised sümptomid. Ka esmased kliinilised sümptomid jäävad 
sageli tähelepanuta ja neid hinnatakse ekslikult normaalse vananemise märkidena.   

Varasem diagnoosimine võimaldab ravida taaspöörduvaid kognitiivsete võimete langusi ning 
rakendada erinevaid psühhosotsiaalseid sekundaarse preventsiooni meetodeid.  
Kognitsiooni languse varaseks tuvastamiseks kasutatakse ühe meetodina riskirühma 
sõeltestimist.  

 

1. Koostati sõeltestimise protsessi kirjeldus ja  eestikakomitee taotlus. Defineeriti 
sihtgrupp ja leiti sobiv hindamisvahend. 
 

2. Sõeltestimist piloteeriti Viljandimaa perearstipraksistes, tagades Viljandi haigla poolt 
vajadusel ka järgnev neuroloogi konsultatsioon ja kliinilise psühholoogi poolt tehtav 
põhjalik kognitsiooni uuring kerge kognitiivse häire diagnoosimiseks. Skriinimisse 
värvati 5 perearsti. Skriinimise perioodil viidi läbi 2 ühiskoolitust perearstidele, ´-
õdedele ning sotsiaaltöötajatele. Koolitusel tehti vahekokkuvõtteid ja anti ülevaade 
dementsusega patsiendi käsitlusest ja ravimitest. Korduvalt viidi läbi ka testimise 
(MoCA) koolitusi pereõdedele/spetsialistidele. 
 
Skriinimine toimus 2020. aasta märtsini kui COVIDi tõttu tuli see peatada. Samas 
kulges protsess ka sinnamaale raskustega ja esialgu väiksena tundunud eesmärke ei 
õnnestunud saavutada. Projekti meeskonna poolt külastati kõiki projektis osalenud 
praksiseid, et paremini mõista takistavaid asjaolusid. Esimese takistusena toodi välja 
pereõdede aja- ja ruumipuudus. Õdede sõnul oli tegevus väga ajamahuks, täpsemal 
uurimisel selgus, et püüti skriiningtestiga testida juba väljakujunenud dementsusega 
isikuid.  
 
Perearst, kes suuremas mahus skriiningut rakendas (dr. H.Kansi), oli välja pakutud 
diagnostilise teekonnaga väga rahul, kuna sai kognitsiooni langusega patsiendi  
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kiiresti  suunata dementsusega tegeleva eriarsti vastuvõtule. Probleemiks peeti ka 
diagnoosi püstitamise järgselt sekundaarseks preventsiooniks soovitatud 
tegevusvõimaluste vähesust. Teisalt, enamus sõeltestimisi on haigekassa poolt ühel 
või teisel viisil tasustatavad. Seda sooviti ka antud skriiningu laiemaks läbiviimiseks. 
 
Kokku skriiniti 61 patsienti.  

 

3. Sõeltestimise läbiviimise toetamiseks pöördus DKK haigekassa poole, et kaaluda 
võimalusi, kas kognitsiooni languse hindamine võiks olla perearstide preventsiooni 
paketis. Haigekassa sõnul on plaanis perearstipraksistes rakendada suuremas 
mahus vaimse tervise õdesid, kelle üheks tööülesandeks see saaks jääda.   

 

Ettepanekud 

• Kaaluda skriinimiste jätkamist, kuna need on väga vajalikud, et õigel hetkel leida üles 
mäluhäirega inimesed ning pakkuda neile vajalikke teenuseid.  
 

• Lülitada riskigrupi kognitsiooni languse sõeltestimine perearstide rutiinsesse 
ennetustegevusse ja seda motiveerida haigekassa poolt. 
 

• Leida personali lisaressurss perearstipraksistesse või viia see tegevus 
tervisekeskustesse, HVA haiglate juurde (õe iseseisva vastuvõtu raames). 
 

• Koostada täpne skriinimise tegevusjuhis. 
 

• Viia läbi regulaarseid koolitusi/nõustamisi tervishoiutöötajatele. 

 

Eesmärk F3.2. Läbi koolituste  ja ühisseminaride tõsta esmatasandi ja eriarstiabi 
personali teadlikkust ja kompetentsi ning seeläbi saavutada dementsust põhjustavate 
haiguste varajase diagnoosimise kasv, asjakohane sekkumine ning parem kaasuvate 
haiguste ravi kvaliteet. 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Erialaseltside valik, koostöös ekspertidega eriarstiabi personali koolitusvajaduste ja 
koolitusviiside täpsustamine. Läbiräägitud koolitusvajadused ja viisid on väljavalitud 
6-8 eriala seltsiga (nt: sisehaigused, kardioloogia, endokrinoloogia, geriaatria, 
unemeditsiin, radioloogia, farmakoloogia). 
 
Koostöös ekspertidega tervishoiutöötajate koolitusvajaduste ja viiside täpsustamine.  
 

2. 4 seminari läbiviimine.  

 

Tehtud tegevused ja tulemused 

 

Seminaride planeerimisel ja sihtgruppide valimisel hinnati asjaolu, et enne käesoleva 
projekti algust, 2018. aastal, oli haigekassa juhtimisel välja töötatud Alzheimeri tõve 
ravijuhis, mida tutvustati suurema temaatilise konverentsiga. Samuti olid haigekassa 
poolt kavandatud ravijuhise põhised koolitused maakondades aastatel 2019 ja 2020. 
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Võeti arvesse ka projekti tervisevaldkonna tegevuste laiemat eesmärki dementsuse 
varase märkamise ja diagnoosimise suurendamise osas.  
Haigekassalt tellitud diagnostika ülevaate kohaselt  püstitavad dementsuse diagnoosi 
enamasti perearstid, psühhiaatrid ja neuroloogid. Diagnostilisi probleeme võivad 
tekitada dementsuse esmaste sümptomitena esinevad unehäired ja meeleoluhäired. 
Varasema diagnoosimise puhul on diagnoosi kinnitamiseks esmatähtis põhjalikum 
kliiniliste psühholoogide poolt läbiviidav kognitsiooni uuring. 
 

1. Seminaride sihtgruppideks valiti perearstid, sisehaiguste arstid, geriaatrid, 
unemeditsiini spetsialisti, kliinilised psühholoogid ja psühhiaatrid. Dementsuse 
diagnostikaga enamtegelevad neuroloogid ja radioloogid olid kaasatud koolitajatena. 
Seminaride korraldamiseks pöörduti erialaseltside juhatuste poole ja räägiti läbi  
teemade fookuse ning seminari korraldusviisi  osas. 

Kuna dementsuse diagnostika ja ravi pole Eestis ühegi eriala pärisosa, on raske leida 
spontaanseid koolituste eestvedajaid.   

 

2. Viidi läbi  6 seminari:  
 

• Sisearstid: seminar 14.11.2019 
 

• Unemeditsiini spetsialistid: seminar 06.12.2019 
 

• Kliinilised psühholoogid: seminar 14.05.2020 
 

• Geriaatrid: konverents 17.09.2020 
 

• Perearstid: seminar 12.11.2021 
 

• Psühhiaatrid: seminar 07.12.2021 
 

 

Ettepanekud 

• Korraldada perearstide, neuroloogide ja psühhiaatrite omavahelisi arutelusid 
dementsusega inimestele sujuvama teenusekorralduse kokkuleppimiseks. 
 

• Käsitleda meedikute õppekavades dementsussündroomi ja selle sündroomiga 
kaasnevaid sotsiaalseid vajadusi laiemalt. 
 

• Kinnitada/tuua välja geriaatria kui eraldi eriala. (Geriaatria eriala residentuuriga on 
TÜ eestvedamisel alustatud).  

 

Eesmärk F3.3. Sekundaarse preventsiooni tõenduspõhiste meetodite ulatuslikum 
rakendamine 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Kirjanduse ülevaate põhimõtete kokkuleppimine ja kirjanduse ülevaate koostamine. 
Kirjanduse ülevaated on koostatud ja kättesaadavad DKK kodulehel.  
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Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

Neurodegeneratiivsete dementsuste sekundaarse preventsiooni (haiguse süvenemise 
aeglustamise) rakendamiseks on teaduslikult uuritud paljusid ravimeid, biolisandeid ning 
psühhosotsiaalseid sekkumismeetodeid. On leitud, et haiguse varajases staadiumis saab 
kognitsiooni langust aeglustada ja dementsussündroomiga inimeste elukvaliteeti parandada 
erinevate psühhosotsiaalsete sekkumismeetoditega. 

 

1. Tõenduspõhistest meetoditest ülevaate saamiseks telliti teaduskirjanduse ülevaade 
dr. Katrin Põllult.  

2. Kuna psühhosotsiaalsete meetodite rakendamisel on keeruline kasutada suure 
sihtgrupiga ja juhuslikult kontrollitud uuringuid, ei ole kõrgema tõendusklassiga 
uuringute tulemusi  väga palju. Peamised sekkumised on seotud emotsioonide 
kontrolli parandamise, sotsiaalse suhtlemise ja füüsilise aktiivsuse suurendamise ja 
mõningal määral ka kognitiivse treeninguga. Seda võeti arvesse DKK 
pilootsekkumiste korraldamisel. 

 

Ettepanekud 

• Sekundaarse preventsiooni sekkumiste korral jätkata eelnevalt tõenduspõhise 
kirjanduse põhjal meetoditest ülevaadete koostamisi. 

 

Eesmärk F.3.4. Sekundaarse preventsiooni tõenduspõhiste meetodite ulatuslikum 
rakendamine 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Tantsuteraapia meetodi defineerimine ja sekkumise disainimine. Kirjeldatud 
tantsuteraapia metoodika, sihtgrupp ja piloteerimine.  
Tantsuteraapia sekkumise piloteerimine ja tulemuste analüüs. Piloodi tulemuste 
kokkuvõte on kättesaadav kompetentsikeskuse kodulehel. 
II sekkumise defineerimine, disainimine, piloteerimine ja tulemuste analüüs. 
Kirjeldatud on metoodika, sihtgrupp ja piloteerimine. Tulemused on avaldatud DKK 
kodulehel. 
III sekkumise defineerimine, disainimine, piloteerimine ja tulemuste analüüs. 
Kirjeldatud on metoodika, sihtgrupp ja piloteerimine. Tulemused on avaldatud DKK 
kodulehel. 
  

2. Kolme sekundaarse preventsiooni piloteerimise kokkuvõte on tehtud ja kättesaadav. 

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

1. Võttes arvesse teaduskirjanduse ülevaates toodud preventiivsete sekkumiste 
põhimõtteid ja metoodikat, valiti DKK projekti juhtgrupi poolt sekkumiste 
läbiviimiseks tantsulise liikumise grupitreening, teadveloleku meditatsioon ja 
linnaorienteerumine.  
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Viidi läbi kaks sekkumist: tantsuline teraapia ja teadveloleku meditatsioon. 
Sekkumiste peamine eesmärk oli hinnata selle sobivust kerge 
kognitsioonilangusega eakatele. Kuna kavandati sekkumisega kaasuvalt ka 
uuringu osa, on kõigi sekkumiste osas koostatud sekkumise põhjendus ja 
läbiviimise kirjeldus, mis on esimese kahe sekkumise puhul ka eetikakomitee 
poolt kinnitatud. 
 
Üheks õppetunniks uuringu osa läbiviimisel oli see, et algsete gruppide koosseis 
kahanes uuringu lõpuks ligi poole võrra. Põhjused oli valdavalt  osalejate endi ja 
pereliikmete haigestumised ning nt suvise aja sobimatus meditatsiooni sekkumise 
puhul.  
 
Mõlemad sekkumised (tantsuline teraapia ja teadveloleku meditatsioon) said 
osalejatelt kõrgeid hinnanguid ning osalejate soov oli jätkata alustatud grupiga. 
Kokkuvõtvalt testide tulemuste järgi oli mõju märgatav osalejate emotsionaalsele 
heaolule, tantsulise liikumise puhul paranes füüsiline võimekus ja tasakaal.  
 
Üldkognitsiooni ja infotöötluskiirusele oli mõju patsienditi erinev ja väikese grupi 
tõttu mingeid ulatuslikumaid statistilisi järeldusi teha pole võimalik.  
 
Teise uuringu (teadveloleku meditatsioon) puhul kasutati ka Cambridge Ülikooli 
poolt väljatöötatud kognitiivse hindamise tarkvara CANTAB, mille analüüsi 
tulemused on koostamisel. Valitud testide komplekt  ja testide tarkvara 
kasutusmugavus oli sobiv selle kasutamiseks kerge kognitiivse häirega isikutel. 
 
Linnaorienteerumise sekkumise põhjendus ja eetikakomitee taotlus koostati, kuid 
COVID korduva ulatusliku leviku tõttu jäi sekkumine rakendamata. 

 

2. Tantsulise liikumise grupitreeningu läbiviimist tutvustati mitmel seminaril ja kirjutati 
artikkel ajakirja 60+. Samuti on seda kirjeldatud/esitletud rahvusvahelisel 
Alzheimer Europe 2020. aastal toimunud virtuaalkonverentsil suulise 
ettekandena.  
 
Teadveloleku meditatsiooni tutvustamiseks tehti video, milles osalejad on andnud 
nõusoleku seda arstkonnale toimuvatel koolitustel näidata (avalikult kasutamise 
luba ei ole), sekkumist on tutvustatud kodulehel.   

 

Ettepanekud 

 

• Jätkata sekkumiste piloteerimist/mudeldamist. Kui pandeemia olukord võimaldab, viia 
ellu linnaorienteerumise sekkumine, milleks ettevalmistused on tehtud.  
 

• Kasutada kirjeldatud sekkumisi omavalitsuste poolt korraldatavates eakate 
huviringides, eakate päevahoidudes, hoolekandeasutuste huvitegevuste 
planeerimisel, eakate tervisedenduse tegevustes. 
 

• Arendada ja mudeldada erinevaid ennetustegevusi (tantsuteraapia, meditatsioon, 
savitöö, laulmine jne), mis aitavad dementsuse süvenemist edasi lükata ning samas 
aitavad säilitada sotsiaalset sidusust. 
 

• Pakkuda nõustamist ja teadmisi DKK poolt läbi viidud sekkumiste osas osapooltele, 
kes sekkumisi edaspidi hakkavad läbi viima. 
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• Korraldada DKK konverents ennetuse ja ennetavate sekkumiste teemal. 

 

 

 

Eesmärk F3.5. Sekundaarse preventsiooni tõenduspõhiste meetodite ulatuslikum 
rakendamine 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Neurodegeneratsiooniga piiritletud rahvusvaheliste hindamisjuhtnööride analüüsi 
koostamine, mis aitab tervishoiutöötajatel diferentseerida kognitiivset häiret. Analüüs 
on avaldatud DKK kodulehel. 
 

2. Analüüsi põhjal esmase diagnostika meetodi adapteerimine koostöös mõõdikute 
töögrupi liikmetega (Liina Haring, Heivi Varus). Esmase diagnostika meetodi 
kohandatud variant on kirjeldatud ja tutvustatud asjakohastele rakendajatele. 
 

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

Kerge kognitiivse häire diagnostikas tagab kvaliteedi psühhomeetriline testimine kliiniliste 
psühholoogide poolt. Kliinilistel psühholoogidel on selleks kasutuses mitmeid erinevaid  
testide variante ja nende kombinatsioone. Antud tegevuse eesmärgiks oli rahvusvahelisele 
kogemusele tuginedes kokku leppida ja ühtlustada kerge kognitiivse häire testimise 
aluspõhimõtteid. Taustal oli kliiniliste psühholoogide osalusel varasemalt käivitatud laiem 
psühhomeetriliste testide kasutamise analüüsi projekt nn mõõdikute projekt, mille tegevus oli  
DKK projekti ajal peatunud.  

 

1. Neuropsühholoog T. Kaldalt telliti rahvusvaheliste hindamisjuhtnööride ja 
teaduskirjanduse ülevaade. Põhimõtete läbiarutamiseks kutsuti DKK poolt kokku 
kliiniliste neuropsühholoogide töögrupp, kus arutati läbi dokumendi soovitused.  
Dokument on kättesaadav DKK kodulehel. 
 

2. Põhimõtteid tutvustatid Kliiniliste Psühholoogide Seltsiga koostöös korraldatud 
seminaril 14.05.2020.    

 

Ettepanekud 

 

• Jätkata esmase diagnostika meetodi kohandatud variandi tutvustamist selle 
rakendajatele. 

 

Eesmärk F.3.6. Sekundaarse preventsiooni tõenduspõhiste meetodite  ulatuslikum 
rakendamine 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 



17 

 

 

1. Läbirääkimised konsiiliumi moodustamiseks ja keerukamate juhtumite 
konsulteerimine. Nõustamise põhimõtted on kokku lepitud. Konsulteeritud on 30 
keerukat juhtumit.  

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

1. Arutelujärgselt valdkonna spetsialistidega leiti, et diagnostikaga tegelevate 
tervishoiuasutustel on väljakujunenud konsulteerimise süsteem kõrgema etapi 
raviasutusega. Ajutisi konsiiliume on võimalik moodustada mitmete kõrgema etapi 
raviasutuste juures. 
 

Projektipõhiselt erinevate  erialaspetsialistide koondamist ühe formaliseeritud komisjoni 
raamidesse ei peetud vajalikuks. Selles osas tehti projekti juhtrühma poolt ettepanek antud 
tegevuse projektist väljajätmiseks.   

 

Ettepanekud 

 

• Luua dementsuse diagnostikale keskendunud püsiv multidistsiplinaarne raviüksus 
ehk mälukliinil keeruliste juhtude käsitluse kvaliteedi tõstmiseks. 
 

• Luua ja arendada keeruliste juhtude lahendamiseks mobiilne erinevatest 
spetsialistidest (neuroloog, psühhiaater, perearst, tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja jm) 
koosnev meeskond. 

 

Eesmärk F.3.7. Arendada palliatiivse ravi osakaalu dementsussündroomiga 
patsientide ravis 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Osalemine MTÜ Palliumi eestvedamisel palliatiivse ravi kontseptsiooni loomises. 
Koostöös MTÜga Pallium on välja töötatud kontseptsioon palliatiivse ravi  osakaalu 
suurendamiseks dementsusega inimeste ravis 
 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

1. Osaleti Palliatiivse ravijuhendi töögrupis ravijuhendi I ja II etapi (sümptomaatiline ravi 
ning elulõpuravi ja palliatiivse ravi korraldus) koostamisel ning haigekassa töögrupis, 
mis töötas välja hospiitsvoodipäeva kirjeldamise ja hinna, mille tulemusena on 
hospiitsvoodipäev 2020. aastast tervishoiuteenuste loetelus. Selle töö raames tõlgiti 
ka dementsusega inimeste palliatiivse ravi mõõdik FAST.  
Osaletud palliatiivse  ravi ravijuhend rakendusplaani koostamisel ja jätkub osalemine 
selle elluviimisel. 
 
Palliatiivse ravi teemat ja eriti sellega seotud dementsuse spektrit on tutvustatud läbi 
mitmete esinemiste (nt perearstide 2019. aasta sügiskonverentsil, PERH Palliatiivse 
ravi iga-aastasel koolitusel raske krooniliste haigustega patsiendi moodulis, DKK 
konverentsidel ja koolitustel, esinetud Brüsselis 10.-11.12.2019 ekspertide töögrupis 
palliatiivse ravi teemal).  
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Salvestatud on õppevideo dementsusega inimeste palliatiivsest ravist, mis on 
avaldatud DKK kodulehel.  

 

Ettepanekud 

• Tagada dementsusega inimestele palliatiivse ravi kättesaadavus tervishoiusüsteemi 
igal tasandil. 

• Reguleeritud ja süsteemse palliatiivse ravi teenuse osutamiseks töötada välja 
palliatiivse ravi struktuur ning teenused dementsusega inimestele. 

• Palliatiivset ravi vajavate patsientide vajadused võivad olla väga erinevad. Sellest 
lähtuvalt tuleb kindlustada tervishoiusüsteemis tervishoiutöötajate (ja 
tugispetsialistide) pädevus. Peab olema valmisolek pakkuda nii 
kontaktkonsultatsioone kui ka telefoni- ja videokonsultatsioone tulenevalt patsiendi 
seisundist ning vajadustest, eesmärk on võimaldada dementsusega inimesel viibida 
võimalikult kaua kodus. 

• Arstide, õdede, hooldustöötajate ja tugispetsialistide palliatiivse ravi õppeprogrammid 
on koostatud ning juurutatud baas- ja täiendõppesse. 

• Palliatiivse ravi teenuse rahastamiseks töötatakse välja palliatiivse ravi komplekshind, 
kirjeldatakse teenuse osutamise tingimusi tervishoiusüsteemi eri tasanditel. 

• Töötatakse välja palliatiivse ravi teenuse rahastamise süsteem, kirjeldatakse ja 
hinnastatakse eri tasanditel pakutavad teenused. 

• Tagatakse palliatiivse ravi teenuse rahastus kõikidel tervishoiusüsteemi tasanditel. 

  

Eesmärk F4.1. Läbi koolituste, tugigruppide ja nõustamisteenuse pakkumise tõsta 
dementsusega inimese ja lähedase teadlikkust ja kompetentsi ning seeläbi saavutada 
dementsusega inimese ja tema lähedase parim võimalik elukvaliteet 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Tugigruppide loomine ja avamine dementsusega inimeste lähedastele. Avatud on 15 
uut tugigruppi.  
 

2. Tugigrupi põhimõtete väljatöötamine – tugigrupi põhimõtted ja tööprotsessid on välja 
töötatud.  
 

3. Koolituse läbiviimine tugigrupi juhtidele. Koolitused on läbi viidud. 
 

4. Tugigruppide kaudu info kogumise protsessi väljatöötamine. Olemas on 
tugigruppidest saadava info vajadus ja küsimustikud, kuidas küsitlusi läbi viiakse, 
vastuste analüüsimine, olemas on indikaatorite täitmise jaoks oluline info. Välja on 
töötatud info kogumise protsessi ja saadud andmete kasutamise kirjeldus. 
 

5. Nõustamisteenuse juhise loomine ja täiendamine infotelefoni meeskonnale ja DKK 
kontaktnõustajatele. 
 

6. Nõustamisteenuse pakkumine. Nõustamisteenust saanud isikute arv 150.  
  

7. Koolitusteenuse sisu ja teenuse väljatöötamine dementsusega inimesele ja tema 
lähedastele. Koolitusplaani koostamine lähedastele.  
 



19 

 

8. Koolituste korraldamine dementsusega inimestele ja nende lähedastele. Koolitused 
on korraldatud, koolitatud on 500 lähedast.  
 

9. Kogemusnõustamise vajaduste ja võimaluste analüüs. Kogemusnõustamise 
vajaduste ja võimaluste analüüs on avalikustatud Kompetentsikeskuse kodulehel. 
 

10. Info toimetulekut toetavate abivahendite kohta koostatud ja kodulehel avaldatud. 

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

1. DKK koostöös teiste vabatahtlike tugigrupijuhtidega on loonud tugigruppe 
dementsusega inimeste lähedastele 26-s erinevas kohas üle Eesti. Neist üheksa oli 
loodud MTÜ Elu Dementsustega eestvedamisel enne projekti algust (Pirita, Tartu, 
Võru, Kuressaare, Mustamäe, Keila, Pärnu, Nõmme, Paide). Seega projekti jooksul on 
loodud 17 tugigruppi: Haapsalu, Jõgeva, Saue, Haabersti, Rapla, Narva, Viljandi, 
Lasnamäe, Jõelähtme, Sillamäe, Kohtla-Järve, Viru-Nigula, Türi, Kristiine, Hiiumaa, 
Põlva, Valga. Aja jooksul on lõpetanud tegevuse kaks tugigruppi: Paide ja Kohtla-
Järve. 
 
Tugigruppide loomisel on arvestatud, et igas maakonnas tegutseb vähemalt üks 
tugigrupp ning Tallinnas tegutseb projekti lõppedes kuus tugigruppi. Vastavalt 
vajadusele on mõnede tugigruppide töökeeleks vene keel: Narvas, Sillamäel ja 
Lasnamäel. 
 

2. Välja on töötatud juhend tugigrupijuhtidele, milles on kirjeldatud tugigrupi põhimõtted 
ja reeglid. Uue tugigrupi eelselt on korraldatud seminare, et kaasata tegevusse 
aktiivseid kohalikke sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna spetsialiste ning tõsta huviliste 
teadlikkust dementsusest. 

 

Tugigrupijuhtide käsutuses on DKK poolt komplekteeritud abistavate materjalide ja 
näidistega „tööriistakast“, mis sisaldab raamatuid, tegeluspatja, kombinesooni, 
termoseid, istumisaluseid, looduskaarte jpm. Raamatuid saab huvilistele laenutada, 
tegeluspatja ja kombinesooni tugigrupis demonstreerida. 

 

3. Igal poolaastal on tugigrupijuhtidele läbi viidud koolitus, kus on käsitletud järgmisi 
teemasid: 27.05.2019 - grupi arengufaasid ja kovisiooni meetod; 20.11.2019 - 
grupidünaamika, kuidas levitada tugigrupi kohta infot, kuidas ohjata tugigrupi liikmeid, 
kuidas käituda skeptiliste inimestega; 29.06.2020 - kuidas peale eriolukorra lõppu taas 
kohtumisi korraldada, raske klient, kliendi ootused on suuremad, kui meie võimalused; 
04.12.2020 - (virtuaalkoolitus) volikiri ja eestkoste; 29.06.2021 - loodusteraapia I osa; 
17.09.2021 - loodusteraapia II osa. 

 
4. Tugigrupi kohtumise järgselt on tugigrupijuhid andnud ülevaate tugigrupis toimunust 

ning kirjeldanud teemasid, mis lähedasi kõige rohkem on puudutanud. DKK on igal 
poolaastal teinud tugigrupijuhtide tagasisidest koondi.  
 

Tugigruppides on osalenud 427 inimest 2019. aastal, 301 inimest 2020. aastal ja 171 
inimest 2021. aastal. 
 

5. Infoliini meeskonnale ja kontaktnõustajatele on personaalse nõustamisteenuse juhend 
loodud ja kasutamise ajal täiendatud. Nõustamiste sisu puudutas kõige rohkem 
suhtlemist ja käitumist ning hakkamasaamist dementsusega pereliikmega, diagnoosi 
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saamist, raviteenuste saamist, õiguslikke küsimusi, küsimusi sobiliku hooldekodu 
kohta. Nõustamiste käigus koorus välja sotsiaalteenuste kättesaamatus, soovimatus 
või teadmatus pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. 
 

6. Personaalset nõustamist on tegevusperioodi jooksul saanud 310 inimest.  
 

7. DKK on välja töötanud koolitusprogrammid erinevatele sihtgruppidele. Koolitused 
hõlmavad loenguid, iseseisvat tööd, koosloomet, veebikoolitust. Koolituste käigus 
koguti sotsiaaltöötajatelt tagasisidet edasise koolitusvajaduse kohta, mille alusel 
arendati koolitusprogramme edasi. DKK koostas koolitusvajaduse kaardistuse 
erinevatele sihtgruppidele, sh. lähedased, KOV sotsiaaltöö spetsialistid, KOV 
hooldusteenuste osutajad, hoolekandeasutuste töötajad, muud spetsialistid ja 
avalikkus. Vastavalt koolitusvajadusele on tehtud õppevideod, mis on üleval DKK 
kodulehel.   
 

8. Aastatel 2020-2021 on koolitatud 545 dementsusega inimest ja nende lähedast.  
 

9. DKK analüüsis lähedaste veebiküsitluse baasil vajadust kogemusnõustamise teenuse 
järele ning teadlikkust sellise teenuse sisust ja kättesaadavusest. Analüüsis anti 
soovitused ja võimalused teenuse edasiseks arendamiseks. Koostati ülevaatlik artikkel 
kogemusnõustamisest: kellele ja milleks teenus sobib, kes pakuvad 
kogemusnõustamist mäluhäiretega inimeste lähedastele ning kuidas nendega kontakti 
saada. Artikkel kogemusnõustamisest avaldati ajakirjas „Elu dementsusega“ ja DKK 
kodulehel. 
 

10. DKK koostas toimetulekut toetavate abivahendite kohta infomaterjali koos 
abivahendite piltidega, hindadega ning tellimise infoga. Infolehte on jagatud DKK 
koolitustel, ekspertnõustamiste käigus. Infoleht on üleval DKK kodulehel.  

 

Ettepanekud 

 

• Jätkata tugigruppide tegevusega üle Eesti. Toetada tugigruppe arvete ja kulude 
hüvitamisel (ruumide rent, eksperditasu, kuulutuste avaldamine, kohvilaua kulu jms). 
 

• Hoida tugigruppide võrgustikku üleval läbi koolituste ja ühisürituste. Korraldada 
tugigrupijuhtidele koolitusi. Ühiste tegevuste ajal saavad tugigrupijuhid üksteisega 
paremini tuttavaks ning siis sujub omavaheline koostöö paremini. 
 

• Küsida regulaarselt tagasisidet tugigrupi juhtidelt ja tugigrupis osalejatelt. Vastuseid 
koondada, analüüsida ja koostada tegevuskava.  
 

• Jätkata personaalse nõustamisteenuse pakkumist. Personaalse nõustamisteenuse 
paremaks osutamiseks luua spetsialistidest koosnev meeskond, kes vajadusel saab 
konsulteerida keerulisemate juhtumite puhul.  

 

Eesmärk F.4.2. Luua dementsuse infoliin. Arendada juhtumikorraldust pakkumaks 
infoliinile vm interaktiivsele nõustamiskeskkonnale parimat tuge 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Heade praktikatega tutvumine. Välja toodud on teemad, mis vajavad tähelepanu.  
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Tehnilise baasi loomine. Tehniline valmisolek infoliini alustamiseks on olemas, edasi 
täiendused.  
 

2. Andmekaitsega seotud teemade kaardistamine. Andmekaitsega seotud teemad on 
kaardistatud, ekspertidega konsulteeritud ja andmekaitsega seotud dokumendid 
teenuseosutamiseks on loodud.  
 

3. Andmebaasi loomine: küsimuste-vajaduste kaardistamine teemade-sihtgrupi kaupa; 
juhtumikorralduste kirjeldus; statistika kogumine indikaatorite jaoks. Andmebaas on 
loodud ja süstematiseeritud, võttes arvesse kõiki andmeid, mida on vaja koguda. 
 

4. Infoliini meeskonna loomine, lepingute sõlmimine, tegevuste ja töögraafiku kokku 
leppimine jne. Meeskond on loodud, lepingud sõlmitud, töögraafik tehtud. 
 

5. Koolitused infoliini meeskonna kompetentsi tõstmiseks ja ühtlustamiseks. Ühtse 
lähenemise alused. Ühtse lähenemise alused on loodud. Koolitus on korraldatud. 
 

6. Infoliini testimine ja töö alustamine. Infoliini kaudu on alustatud nõustamisega. Infoliin 
töötab 4 tundi tööpäevadel. Nõustamist saanud füüsiliste ja juriidiliste isikute arv 10 
kuus/10 kuus. Juhtumikorraldust saanud isikute arv 5 kuus. Infoliini teemade-
tagasiside-probleemistiku kaardistamine. Infoliini teenuse sisu ja inimeste vajadused 
on kaardistatud ja analüüsitud.  
 

7. Veebipõhiste nõustamisvõimaluste kaardistamine ja loomine ja veebipõhise 
nõustamisteenuse pakkumine. Veebipõhine nõustamisvõimaluste kaardistamine on 
tehtud ja teenus loodud. Veebipõhist nõustamist on saanud 10 inimest kuus alates 
2020. aastast. 
 

8. Infoliini teeninduse taseme ja indikaatorite välja töötamine. Infoliini teeninduse tase ja 
indikaatorid on välja töötatud.  

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 
1. Dementsuse info- ja usaldusliini loomise ettevalmistustööde käigus tutvuti erinevate 

infoliinide tööga: perearsti nõudandeliini ja lasteabi telefoni tööga. Leping sõlmiti Telia 
Eesti AS-ga tehnilise kõnekeskuse loomiseks, 2018. aasta lõpus viidi läbi 
administraatorite koolitus.  
 
Infoliini toimimiseks on lindistatud erinevad tervitused, mida helistaja kuuleb infoliinile 
helistades. Infoliini tervitusi/teavitusi on vastavalt vajadusele täiendatud. 
 
Kõnele vastates avaneb infoliini nõustajal infokaart, kus tal tuleb kirjeldada kõne sisu 
ja saab märkida, kas helistajale on vaja tagasi helistada. 
 

2. 2018. aastal kohtuti Andmekaitse Inspektsiooniga DKK teenuste osutamise 
andmekaitse küsimustes. 2019. aastal muudeti andmekaitse tõttu juhtumikorralduse 
teenus personaalseks nõustamiseks. DKK-l ei ole seadusest tulenevat õigust 
delikaatseid isikuandmeid omada ja neid töödelda. DKK kirjalikud dokumendid ei 
sisalda delikaatseid isikuandmeid. 2019. aastal koostati dokument „MTÜ Elu 
Dementsusega tegevuste andmekaitsetingimused“, mis on kodulehel.  
 

3. Teenuste osutamisel kogutakse teenuse sisu puudutavaid andmeid. Isik, kes on 
nõustamist vajanud või keda on nõustatud, on anonüümne. Personaalse nõustamise 
osutamisel kogutakse andmed vastavalt juhendile ning personaliseerimata andmed 
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kogutakse Exceli tabelisse. Infoliini töö korral on kõnekeskuse kõnekaartide põhjal 
tehtud personaliseerimata kõnede sisudest lühikokkuvõtted teemade 
kaardistamiseks.  
 
Info- ja usaldusliini tööd on igal poolaastal põhjalikult analüüsitud ning selle kohta 
koostatud statistiline analüüs.  
 

4. Infoliini meeskonda on aja jooksul kuulunud 11 inimest, kellest praeguseks 
moodustavad põhimeeskonna seitse nõustajat ja üks koordinaator. 
Meeskonnaliikmed on dementsuse valdkonnas töötavad inimesed, kellega on 
sõlmitud infoliinil töötamiseks lepingud.  
 

5. Ühtse lähenemise aluseks on infoliini nõustajatele saadetud infoliini kasutamise 
juhend, suhtlusstandard, kontaktide tabel, mida võib nõustamisel vaja minna.  
 
Infoliini nõustaja üheks kvaliteedi-indikaatoriks on osalemine vähemalt ühel DKK 
korraldatud koolitusel, seminaril või konverentsil. Kuna viimase aasta jooksul on 
paljud üritused toimunud veebi vahendusel, siis neid on salvestatud ja lingid saadetud 
infoliini meeskonna liikmetele vaatamiseks. 
 

6. Info- ja usaldusliin alustas tööd 23. jaanuaril 2019 ning alates sellest ajast on olnud 
avatud kõikidele helistajatele tööpäeviti neli tundi. Kuna juriidiliste isikute pöördumine 
oli 2019. aastal väga väike, siis sotsiaalministeerium ja DKK leppisid omavahel kokku, 
et infoliinile helistanud füüsiliste ja juriidiliste isikute indikaator tõstetakse kokku, 
indikaatoriks on 240 kõnet aastas.  
 
2019. aasta jooksul tehti infoliinile 370 kõnet, 2020. aasta jooksul 310 kõnet ja 2021. 
aastal 269 kõnet.  
 
Juhtumikorralduse indikaatorid on viidud personaalse nõustamise alla. 
Infoliini nõustajate poolt täidetud kõnekaartide alusel on infoliinile helistatud kõnede 
sisu kaardistatud. On välja toodud enamlevinud teemad, mida on infoliini nõustajatelt 
küsitud ning selle alusel koostatud kodulehele Korduma Kippuvate Küsimuste 
lehekülg.  
 

7. 2020. aastal korrigeeriti veebinõustamise sisulist tähendust ning lepiti kokku, et 
veebinõustamiseks saab lugeda kodulehel olevate õppevideote vaatamiste arvu. 2019-
2021 on veebinõustamiste arv kokku 3655.  
 

8. Infoliini teeninduse taseme ja kvaliteedi indikaatorite hindamiseks on välja töötatud 
kriteeriumid. Infoliini tööd hinnatakse üks kord poolaasta jooksul. Hinnatakse, kas 
infoliin on avatud lubatud aegadel, kas kõikidele helistajatele on vastatud, kas 
helistaja tagasiside on positiivne. Lisaks salvestatakse ajutiselt infoliinile tehtud 
kõnesid ning hinnatakse kolme kõne tehnilist ja sisulist kvaliteeti. Indikaatorina on 
välja toodud ka infoliini nõustajate osalemine kompetentsi tõstmiseks koolitustel, 
seminaridel, konverentsidel.   

 

Ettepanekud 

 

• Jätkata info- ja usaldusliini tööd sama infoliini numbriga.  
 

• Hinnata üle kogu infoliini töötamise mudel (lahtiolekuajad, töötasud jm). 
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• Jätkata info- ja usaldusliini numbri levitamist meedias, kohtumistel, koolitustel, 
tugigruppides. 
 

• Jätkata infoliini kõnede sisu ja töö analüüsimisega.  
 

• Järjepidevalt koolitada infoliini nõustajaid ja arendada nende kompetentsi  

 

Eesmärk F4.3. Arendada huvikaitset, et kaitsta dementsusega inimeste õigusi, 
vähendada paternalistlikku käitumist ja suurendada mittekahjustavat käitumist 
sotsiaalhoolekandes ja tervishoius. 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Huvikaitse tulevikujuhiste välja töötamine. Tulevikujuhised on välja töötatud ja 
kodulehel avaldatud.  
 

2. Õiguslike aspektide kaardistamine, juhiste ja soovituste välja töötamine, riigile 
esitamine ja avaldamine. Õiguslikud aspektid on kaardistatud, juhised ja soovitused 
on välja töötatud, riigile esitatud ja avaldatud kompetentsikeskuse kodulehel.  
 

3. Paternalistliku ja mittekahjustava käitumise kitsaskohtade kaardistamine, soovituste 
koostamine ja avaldamine. Mittekahjustava käitumise kitsaskohad on kaardistatud, 
soovitused on koostatud ja avaldatud DKK kodulehel.  

 

Tehtud tegevused ja tulemused 

 

1. DKK kodulehele on loodud eraldi rubriik – õiguslikud küsimused, kus kajastatakse 
eestkoste, tahteavalduse/tulevikujuhiste, autojuhi- ja relvalubade teemat ning on 
lisatud DKK poolt tehtud õiguslike aspektide analüüsid.  
 
Õiguslikud teemad on dementsuse valdkonnas olulised, kuid erinevate teemade 
analüüsimiseks on vaja juriidilise pädevusega töötajaid, keda DKK põhikoosseisus ei 
ole.  DKK ei saa muuta õigusruumi – st õigusruumi muutmise jaoks saab DKK anda 
sisendit, kuid ei saa olla teemade eestvedaja (nt tulevikujuhiste teema, millega Eestis 
on tegeletud juba aastaid).  
 

2. 2020. aastal uuriti kodulehel täidetava küsimustiku kaudu sihtgrupi vajadusi õiguslike 
teemade osas. Õiguslikke teemasid on käsitletud erinevatel DKK seminaridel ja 
konverentsidel: 17.09.2020 teabepäeval „Professionaalsuse, seaduslikkuse ja 
inimlikkuse haprad piirid“ Viljandis, 11.03.2021 veebiseminaril lähedastele ettekanne 
„Eestkoste ja volikiri“, samuti on Õiguskantsleri Kantselei spetsialistid esinenud DKK 
seminaridel sotsiaalvaldkonna töötajatele.  
 
2021. aastal on ilmunud voldik „Juriidiline teave dementsusega inimestele ja nende 
lähedastele“.  
 

3. Paternalistliku ja mittekahjustava käitumise kitsaskohtade teema on esile tõstetud  
2020. aastal koostatud analüüsis „Dementsus ja elu lõpu korraldus“ (koostajaks Häli 
Tarum) ning 2021. aastal „Dementsus ja Eesti õigusruum“ (koostajaks Tiina Mölder).  

 

Ettepanekud 
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• Kaasata DKK tulevikujuhiste koostamise töögruppi.      
 

• Suurendada eakate ja dementsuse diagnoosiga inimestega kokku puutuvate 
spetsialistide teadlikkust õigusalasest nõustamisest, sh viia läbi koolitusi.  
 

• Pakkuda õigusalast nõustamist dementsuse diagnoosiga inimesele ja tema 
lähedastele spetsialiseerunud juristide poolt.  

 

Eesmärk F5.1. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande tasemeõppe õppekavade arendamine 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Kaardistatavate erialaspetsialistide koolitusasutuste valik ja eeltöö koolidega, 
kontaktide loomine. Koolidest ülevaade olemas, esmane võrgustik koolidega loodud. 
Ainekavade koondamine ja analüüs. Tasemeõppekavadest ülevaade olemas, 
analüüsi mustand olemas.  
 

2. Erialaspetsialistidega arutelu ja vajaduste määratlemine. Arutelud läbiviidud, 
tagasiside koondatud. Koondatud ülevaate tutvustamine ja arutelu. Oluliste 
osapooltega kohtumised, tulemuste avalikustamine ja kokkulepped.  
 

3. Õppe- ja koolitusasutuste nõustamine. Nõustatud õppe- ja koolitusasutuse juhid ja 
õppekavade/ainekavade spetsialistid. 

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

 

1. Õppekavade arendamise töörühm kaardistas 2019. aastal tasemeõppes dementsuse 
käsitlusega seonduvad aspektid. Koostati soovitused 
baaspädevusteks kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide tasemeõppe õppekavades, 
dementsusega inimestele holistliku ja multidistsiplinaarse hoolduse osutamiseks.  

Veebipõhise ankeetküsitluse (07.01.-11.02.2019) eesmärgiks oli saada ülevaade 
dementsusega seonduvast käsitlusest kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide tasemeõppe 
õppekavades. Küsimustik saadeti 16 õppekava esindajale, ankeedile vastas 13, neist 
7 esindas kõrghariduse ja 6 kutseõppe õppekavu.   

 

2. Kutsuti kokku ümarlaud, kus osalesid õppejõud Tartu Ülikoolist, Tartu ja Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkoolist, Valgamaa Kutsehariduskeskusest, Pärnumaa 
Kutsehariduskeskusest, Kuressaare Ametikoolist ning dementsusega inimestega 
töötavad spetsialistid erinevatest asutustest (Lõuna-Eesti Haigla, Benita Kodu, Koeru 
Hooldekeskus, Viljandi Haigla ning Tartu LV Hoolekandeteenistus).  

 

Analüüs näitas, et dementsuse temaatika on käsitletud väikeses mahus või 
õpetatakse seda ainult valikainena;  dementsuse temaatika käsitlemisega õppekavas 
pigem ei olda rahul ning ollakse kõhkleval seisukohal, kas õppekava annab piisava 
pädevuse töötamaks dementsusega inimestega. Üheski õppeasutuses ei olnud 
õppeainet, mis valmistaks üliõpilasi ette tööks dementsusega inimestega. Dementsuse 
teemat käsitleti teiste õppeainete raames, näiteks geriaatria või psühhiaatria aines ühe 
alateemana.   
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Analüüsi tulemusena valmis baaspädevuste raamistik. Ajakirjas Sotsiaaltöö 
elektroonilises veebikeskkonnas on avaldatud teemakohane artikkel Sooväli, M., 
Varik, M., Pael, J. (2020). Dementsuse käsitlus kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide 
tasemeõppe õppekavades.  

 

3. Kokku nõustati 2 õppeasutust. 

 

Ettepanekud 

 

• Õppekavades suurendada teemade mahtu ja parandada õppijate teadmisi ning 
oskusi dementsusega inimestega tegelemisel ja asjakohase hoolduse tagamisel.  
 

• Luua e-kursuste võimalus ja süsteem. Üks võimalus dementsusalase koolitusvõla 
kompenseerimiseks on MOOC (massive open online course) ehk vaba 
juurdepääsuga, piiramatule arvule osavõtjatele kättesaadav e-kursus, mis ei sõltu 
õppija asukohast ja on enamasti tasuta. Tavaliselt on kursusel kombineeritult 
lühikesed videod, esitlused, lugemismaterjal koos enesehindamistestidega ja online 
foorumitega, kus osalejad saavad mõtteid vahetada. MOOC võimaldaks üliõpilastel 
läbi töötada dementsusega seotud teemad ning seejärel saaks seminarides minna 
edasi juhtumipõhiste lahenduste aruteluga. Positiivse näitena võib tuua The Wicking 
Dementia Research and Education Centre Austraalias, mis pakub tasuta 4-nädalast 
kursust kõigile huvilistele kaks korda aastas. MOOC’i kasutatakse mujal maailmas 
edukalt ka patsiendiõpetuses. Kuna ainetunde on keeruline õpekavadesse juurde 
lisada, siis ühe võimalusena saaksid õppeasutused pakkuda ainet toetavaid e-
kursusi.  
 

• Koolitada koolitajaid. Heaks näiteks ning teerajajaks on Tervise Arengu Instituudi 
koordineeritud projekt, kus toimub dementsusspetsiifiline täienduskursus hoolekande- 
ja tervishoiuasutuste sisekoolitajatele.  
 

• Hinnata tasemeõppes tulevaste spetsialistide ettevalmistus tööks dementsusega 
inimestega, sh elulõpuhooldusega seotud teemad.  

 

• Rakendada interprofessionaalset õpet, kus koos õpivad ainekursuse või valikaine 
raames näiteks õed, arstid, sotsiaaltöötajad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, 
hooldajad ja muude kutsealade esindajad, kes tegelevad dementsusega inimestega. 
Dementsusega inimese raviks, aitamiseks ja hooldamiseks on vaja teadmisi ja 
oskusi, et tagada inimese vajadustest lähtuv hooldus, see eeldab 
interprofessionaalset lähenemist. 

 

Eesmärk F5.2. Teadus- ja õppetööga seonduva informatsiooni (publikatsioonid, 
raportid, lõputööd jne)  koondamine ning kättesaadavuse tagamine 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

1. Info kogumine, koondamine ja levitamine Eestis. Info on struktureeritud, kodulehel 
kättesaadav. Rahvusvaheliste koostööpakkumiste ja konverentside info koondamine 
ja avalikustamine. Info on struktureeritud ja kodulehel kättesaadav.  
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2. Teadus- ja õppetööga seotud asjakohane andmebaasi loomine ja kättesaadavaks 
tegemine. Andmebaasi uuendamine. Andmebaas on loodud ja kodulehel kättesaadav 
ja sisaldab värsket infot.  

 

Tehtud tegevused ja tulemused 

 
1. Kodulehel on kättesaadav informatsioon aastate lõikes toimuvate rahvusvaheliste 

konverentside kohta. 
 

2. Kodulehele on loodud teadustööde andmebaas. Koondatud erinevates kõrgkoolides 
kaitstud 43 dementsuse temaatikat käsitlevat teadustööd vahemikus 2008-2021. 

 

Ettepanekud 

 

• Jätkata lõputööde ning rahvusvaheliste konverentside kohta informatsiooni 
koondamist. Samuti võiks andmebaas sisaldada lõputööde teemasid, mida kliinilises 
praktikas vajatakse ning kontaktandmeid, et huvilised saaksid ühendust võtta. 

 

MUUD TEEMAD 

 

Teadlikkus, kommunikatsioon ja rahvusvahelised suhted 

 

Planeeritud tegevused ja -tulemused 

 

2018. aastal kirjutatud DKK strateegias seati eesmärgiks, et 2021. aasta lõpuks oleks 
inimeste teadlikkus suurem dementsuse temaatikast kui see oli 2018 ning seeläbi 
häbimärgistamine ja negatiivne kuvand dementsusest vähenenud. Olemas on 
süstematiseeritud ja pidevalt kaasajastatud ning inimeste vajadusi arvesse võttev 
informatsioon.    

 

Kommunikatsiooni strateegiline eesmärgiks oli dementsussõbraliku ühiskonna loomine, mis 
aitab dementsusega inimestel tunda ennast väärika ja toetatud ühiskonna liikmena. Oluline 
on dementsusega inimeste ja nende lähedaste igakülgne informeerimine erinevatest 
dementsusega seotud aspektidest ning dementsussõbraliku ühiskonna kujundamine ja sellel 
eesmärgil elanikkonna teavitustöö ning teadlikkuse tõstmine.  

 

Tehtud tegevused ja -tulemused 

Dementsusest igakülgse informatsiooni jagamiseks ehitati üles koduleht 
eludementsusega.ee, kuhu on koondatud erinevatele sihtgruppidele mõeldud informatsioon, 
mille kaudu saab jooksvalt kursis olla erinevate sündmustega, registreerida infokirja saajaks, 
järelvaadata konverentse, seminare ja koolitusi jpm.  

2020. aastal alustati Dementsuse Sõprade liikumisega, mille eesmärgiks on dementsusest 
teadlikkuse tõstmine läbi infotundide.  2020. aastal registreeris pärast infotunni läbimist 50 
inimest ennast Dementsuse Sõbraks, 2021. aastal 38,  kuid infotundides osales pea 200 
inimest.   
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Veebipõhist infokirja on välja antud alates 2019. aasta juulist korra kvartalis. Kokku ilmus 10 
infokirja.  

 

Koostati seitsmel erineval teemal voldikud: „Teenused“, „Dementsus“, „Dementsusesõbralik 
keskkond“, „Kerge kognitiive häire“, „Tugigrupid dementsusega inimese lähedasele“, 
„Dementsuse Sõbrad“, „Juriidiline teave dementsusega inimestele ja nende lähedastele“. 
Voldikud on nii eesti kui vene keeles ning kättesaadavad ka DKK kodulehel. Välja anti ka 
raamat „Alzheimeri tõbi sinu lähedasel. Soovitused dementsusega pereliikme hooldamiseks" 
(autorid Ü Linnamägi, M. Varik) nii eesti kui vene keeles.  

 

Ajakirja „Elu dementsusega“ jõuti välja anda 2 numbrit.  Loodud on erinevad õppevideod ja 
teadlikkuse tõstmise lühifilm „Päev korraga“. Loodud on ka temaatilisi lühilugusid helifailina 
(esitletud jõulude ajal sotsiaalmeedias).   

 

Dementsusest jagati informatsiooni Pärnus Seeniorite messil, Paunveres Suurel 
Väljanäitusel, Arvamusfestivalil ja Hingelt Noored festivalil Paides, Vanavanemate Festivalil 
Põlvas.  

 

2021. aasta septembris toimus esmakordselt jalutuskäik („Jalutuskäik helguseradadel“) ja 
kontsert Nõmmel mäluhäiretega inimeste toetamiseks ning sotsiaalmeedias (Facebooki lehel 
„Elu dementsusega“) viidi viie päeva jooksul läbi viktoriin, kus osalejad said vastata 
erinevatele dementsust ja selle ennetamist puudutavatele küsimustele.    

 

Esinetud on televisioonis, raadios, tehtud kaastööd ajakirjadele.  

 

Teadlikkus tõstmise ning rahvusvaheliste kogemuste ja praktikate saamiseks on tehtud 
tihedalt koostööd mäluhäiretega inimesi ühendavate organisatsioonide 
katuseorganisatsioonidega – Alzheimer Europe´iga ja Alzheimer´s Disease International´iga.  

 

Osaletud on erinevatel kohtumistel, koosolekutel, töögruppides ja osa võetud 
rahvusvahelistest konverentsidest nii kuulajatena kui ka esinejatena. Eesti dementsuse 
valdkonna arenguid on tutvustatud ka Alzheimer Europe´i infokirjas. Lisaks on häid suhteid 
arendatud Soome Mäluliiduga ja Rootsi erinevate Alzheimeri ühingutega. Sisendeid on antud 
erinevatesse rahvusvahelistesse küsimustikesse valdkondlike spetsiifikate uurimiseks. 
Kodulehe ja muude infokandjate kaudu on vahendatud rahvusvahelisi kogemusi ja olulisi 
globaalseid dementsuse teemasid ja arenguid.        

 

Ettepanekud 

• Jätkata ja suurendada ühiskonna ja erinevate sihtgruppide teadlikkust mitmesuguste 
sihistatud meetmetega (kampaaniad, trükised, veebiinformatsioon, koostöö meediaga 
jms). 
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• Teha sihtgrupi (teadus)uuringuid – nt ühiskonna dementsusest teadlikkuse taseme 
määramiseks, huvigruppidega kõnelemiseks ja kõnetavate sõnumite loomiseks jm. 
 

• Jätkata ja arendada Dementsuse Sõprade liikumist. 
 

• Jätkata ja arendada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega ning vahendada 
olulist informatsiooni Eestisse ja Eestilt.  
 

• Võimaldada osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ning korraldada õppevisiite 
teistesse riikidesse. 
 

• Võtta Eestis kasutusele ja rakendada parimaid rahvusvahelisi praktikaid. 

 

 

Lisa 1. DKK indikaatorite tabel 2019-2021 


