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Kursuse raamistik(IO 1)

Eesmärgid:
• Süvendada teadmisi inimtegurite ja meeskonnatöö rollist patsiendiohutuse kontekstis.
• Mõista ohutuskultuuri tähtsust tervishoiuorganisatsioonis.
• Mõista patsiendi rolli tema turvalisuse tagamisel ja soodustada patsiendi kaasamist patsiendiohutuse

edendamisse.

Kursuse nimi: Patsiendiohutuse edendamine eriõenduses:
meeskonnatöö, ohutuskultuur ja patsientide kaasamine (3 EAP)

1.Osa: Inimtegur ja 
meeskonnatöö (1 EAP)

2.Osa: Ohutuskultuur
(1 EAP)

3.Osa: Patsientide kaasamine 
patsiendiohutuse 

edendamisse (1 EAP)

Peale kursuse läbimist, õppija:
• tunneb inimteguri mõistet ja tähendust patsiendiohutuse kontekstis;
• mõistab iga tervishoiumeeskonna liikme rolle ja kohustusi patsiendiohutuse kontekstis;
• teab ja oskab vältida süüdistamiskultuuri;
• teab patsiendi rolli tema turvalisuse tagamisel ja mõistab patsiendi rolli tervishoiumeeskonnas;
• teab ja oskab kavandada ja rakendada patsiendiohutuse projekte ja strateegiaid, et kaasata patsiente tema 

hooldusesse ja ohutusesse.
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Ühesõppe rakendamise põhimõtted (IO 2 ja 3)

Üliõpilased ÕedÜHESÕPE

Juhtumi kirjeldus: 
Meeskonnatöö, ohutuskultuur ja 

patsientide kaasamine 
patsiendiohutuse edendamiseks

Ülesanne: pakkuda lahendus(ed) (töötuba)

Tuginedes praktilisele kogemusele
selgitavad õed kuidas olukorda 
tavaliselt praktikas lahendatakse

Tuginedes teoreetilistele
teadmistele selgitavad üliõpilased
kuidas olukorda teoreetiliselt
lahendada

Ülesanded õppijatele

Jagada oma teadmisi:
• Üliõpilased: kuidas

teostada kirjanduse
otsingut, leidmaks uusimaid
tõendeid/ milline on uusim
juhtumiga seotud
tõenduspõhine teave. 

• Õed: näited kliinilisest
praktikast, juhtumiga
seotud juhiendid ja 
regulatsioonid

 Leida lüngad teooria ja praktika vahel
 Selgitada lünkade põhjus(ed)
 Leida optimaalne lahendus (tasakaal teooria ja praktika vahel)
 Lahendada juhtum kasutades parimaid meeskonnatöö, patsiendi

ohutuskultuuri ja patsientide kaasamise alaseid teadmisi ja paktikaid

Toetavad materjalid 
õppijajatele

• (Video)loengud (eesti/norra
keeles)

• Lugemismaterjal/ 
(interaktiivne raamat) + 
enda teadmiste kontroll 
(eesti/norra keeles)

• Seminari/veebiseminari
juhised: kuidas valmistuda
ühesõppeks

Ühesõpe

Üliõpilased ja õed koonavad oma teadmised ja kogemused –
kumulatiivne teadmine ja parimad võimalikud lahendused:

sild teooria ja praktika vahel.

Juhtumi arutelu erinevatest aspektidest (teooria ja praktika), 
tulemuste esitlemine, teadmiste jagamine üksteisega, 

vastastikku õppimine ja õpetamine
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Õppe- ja õpetamise protsess

• Sissejuhatus teemasse, küsimused – kursuse juht (virtuaalselt):
• segarühmade moodustamine (üliõpilased ja õed, ühes rühmas 3-5 inimest)
• juhtumite valik
• Juhised kaugõppeks

• Ettevalmistus töötoaks (5 päeva):
• ühesõppeks materjalide/esitluste ettevalmistamine.

• Töötuba (1 päev/ 8 tundi):
• Sissejuhatus – 0,5 tundi
• Ühesõpe – vastastikku õppimine ja õpetamine – 3 tundi
• Juhtumite arutelu – 3 tundi
• Kokkuvõte ja järeldused – 0,5 tundi



Materjalid õpetamiseks ja õppimiseks (IO 2)
• Kursuse jaoks väljatöötatud juhtumid (3)

• juhtumikirjeldus – sisaldab kõiki kursuse teemasid,
• juhendid õppijatele ja õppejõududele
• ülesanded ja juhendid õppijate teadmiste hindamiseks

• Õppevideo (ISBARR, 1. ja 2. stsenaarium)

• Toetavad materjalid õppejõule (inglise keeles)
• Kutsealase ühesõppe roll professionaalses arengus (Liisi Mägi loenguslaidid)
• Inimtegur ja meeskonnatöö patsiendiohutuse kontekstis. Tööriistad ja strateegiad

meeskonnatöö parandamiseks (Sissel Eikeland Husebø loenguslaidid)
• Patsientide kaasamine ühesõppesse: patsientide lood (Ere Uibu loenguslaidid)
• Kogemused ühesõppe meetoditega (Janne Kommusaare ja Ere Uibu loenguslaidid)
• Kuidas koostada head e-õppe materjali? (Triin Marandi loenguslaidid)
• Kutsealase ühesõppe kogemused(Janne Kommusaar ja Ere Uibu loenguslaidid)
• Õpitulemuste (veebipõhine) hindamine ja tagasisidestamine (Mari Karm’i

loenguslaidid)


