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Intellektuaalne väljund nr. 2:  

Juhtumi analüüs 

 

Kursuse jaoks koostasid kolm juhtumit Eesti ja Norra 

laiendatud töörühmad. Juhtumid hõlmavad kõiki 

kursuse teemasid ja sisaldavad juhtumikirjeldust, juhiseid 

õpetajatele ja õpilastele ning ülesandeid ja juhiseid 

osalejate teadmiste hindamiseks. 
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1. JUHTUM 
Autorid Janne Pühvel, Kerli Koobak, Tiina Freimann, Ann-Cathrin Melby, Kristin Lichtfeldt 

 

Ajajoon 
1. Eeltöö (1h) 

2. Loeng (kursuse tutvustus + patsiendiohutuse teooria) (2h) 

3. Seminar ja rühmatöö (töö juhtumiga) (4h) 

4. Töö rühmades väljaspool klassiruumi (15h) 

5. Loeng (patsiendi ohutuskultuur + probleemide lahendamise ja kvaliteedi parandamise tehnikad) 

(4h) 

6. Seminar ja rühmatööd (4h) 

7. Töö rühmades väljaspool klassiruumi (15h) 

8. Lõpuseminar (8h) 

9. Eneserefleksioon (essee) (1500 sõna) (25h) 

10. Individuaalne tagasiside õppejõult õppijatele 

11. Vabatahtlik anonüümne tagasiside kursusele 

 

Juhtumi kirjeldus 
 Ühel hommikul kirurgilises osakonnas, kus õe ja patsientide suhe on 1:10. 

 Arst ütles koridoris õele, et eilsel pimesoolepõletikuga patsiendil tuleks teha CITO CT. 

 Õde käskis hooldajal viia patsient 4-2 CT-sse (4 tähendab tuba ja 2 tähendab voodit – lugemine 

vasakult küljelt). 

 Hooldaja alustas lugemist paremalt poolt ja viis patsiendi 4-2 CT-sse. Hooldaja ei küsinud 

patsiendi nime ega kontrollinud käepaela. 

 Radioloogiatehnik küsis patsiendilt ainult tema eesnime ja tegi CT. 

 Arst otsis uuringu kirjeldust ega näinud seda, mida ta nägema pidi. 

 Arst määras patsiendile uue CT ja kõik arvasid, et olukord on lahenenud. 

 Õigele patsiendile tehti CT tundi aega hiljem, kui CT oli vabanenud. 

 Hooldaja palus oma õendusjuhil probleem lahendada. 

 Töötajad hakkasid üksteist süüdistama. 

 Patsiendile ei öeldud kunagi, et talle tehti ebavajalik CT. 

 

Seminarid 
1. seminar: Ülesanded õppijatele 

 Selgitage, mis juhtus 

 Juhtumit iseloomustavad tegurid 

 Soodustavad tegurid 

 Juhtumi mõju patsiendile 

 Teisene ohver ja mõju talle 

2. Seminar: Ülesanded õppijatele 

 Juhtumi tagajärjed asutusele  

 Abinõud, juhtumi täiustamine 

 Intsidentide ennetamine, riskide vähendamine (tulevikku suunatud tegevused) 
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Õpieesmärgid 
 Mõista patsiendiohutuse ja ohutuskultuuri mõisteid 

 Tunda ära ja analüüsida patsiendi ohujuhtumeid 

 Teha ettepanekuid patsiendiohutuse parandamiseks 

 

Õppemeetodid 
 Rühmatöö 

 Iseseisev töö 

 Probleemi lahendamine 

 Arutelud 

 Ühesõpe 

 Meetodid, mida soovitame rühmatööks: ajurünnak, ajukirjutamine, kalaluu meetod, halvim 

võimalik idee… 

 

Hindamismeetodid 
 Esitlused 

 Vastastikune hindamine 

 Essee   
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2. JUHTUM 
Autorid Tone Johnsgaard, Sissel Iren Eikeland Husebø, Janne Kommusaar, Airin Treiman-Kiveste, Alice 

Venski 

 

 

 
 

Juhtum ja ülesanne (I etapp) 
(Soovitatud lahendada etappidena) 

 

Juhtumi taust 
75-aastane Maria viidi haiglasse, kuna ta kukkus kodus trepil. Läbivaatusel ja röntgenis on näha 

vasakul küljel fractura colli femoris ja Maria vajab operatsiooni. Ta elab koos koeraga, poeg on 

kolinud Norrasse ja helistab vahel. Marial on kõrge vererõhk ja II tüübi diabeet, pikkus 162 cm; kaal 

87 kg. Patsient hospitaliseeritakse operatsiooniks. Enne operatsiooni patsiendi vereproov: Hgb 

102g/l, EVF/Hct 40%; CRP 3 mg/l. 

 

Juhtumi I etapp 
Operatsioon oli edukas. Operatsiooni käigus sai Maria kuseteede kateetri ja esimese annuse 

antibiootikumi. Ärkamisruumis on tema seisund olnud stabiilne ja morfiini i/v toime on olnud hea. 

Kuus tundi peale operatsiooni viidud üle kirurgiaosakonda. Üleandmine toimub kiirustades, kuna õel 

oli kiire ja tema aruanne oli struktureerimata ja pealiskaudne. Palatiõde on uus, see on tema kolmas 

nädal tööl. On pärastlõunane vahetus, kirurgiaosakond on täis. Teine õde on hõivatud kahe õe 

üliõpilase juhendamisega. Tavaliselt on vahetuses kolm õde, kuid üks neist on haige ja talle ei leitud 

asendajat. Uus õde tunneb muret verejooksu pärast haavast ja ta helistab arstile. Arst on hõivatud 

traumapatsiendiga ja vastab vihaselt, et tuleb hiljem ja palub õel verejooksu peatada. Arst ütles ka, et 

patsient vajab antibiootikumiravi. Hiljem unustas arst patsienti vaatama tulla.  Uus õde ei tundnud 

hästi personali, mistõttu ta kartis arsti ega helistanud enam. Ta suutis ise verejooksu peatada ja jälgis 

regulaarselt Maria vererõhku ja pulssi.  
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Iseseisev rühmaülesanne I 

 Millised on selle patsiendi riskifaktorid? 

 Millised inimtegurid antud juhtumis esinesid? 

 Millised on iga meeskonnaliikme kohustused ja millised on ebaõnnestumised meeskonnatöös? 

 Kuidas oleks saanud seda ära hoida? 

 

Kirjalik ülesanne 1000 sõna + ettekanne 

 

Juhtum ja ülesanne (II etapp) 
Juhtumi II etapp 
Operatsiooni ja kolmanda operatsioonijärgse päeva vahel tundis Maria end hästi, kuid tundis muret 

oma koera pärast. Kolmandal päeval tõuseb tal palavik 38,8 kraadi. Arst avastab, et Maria pole pärast 

operatsioonisaalis manustatud esimest annust telefoni teel määratud antibiootikume saanud. 

Antibiootikume ei ole haigusloos ordineeritud. Arst süüdistab uut õde, uus õde võtab kõik kohustused 

enda kanda. Ülemõde kutsus uue õe oma kabinetti ning hakkas õde süüdistama ja häbistama. 

Kolleegid uut õde ei toetanud. Teised õed hakkasid tema selja taga rääkima. 

 

Iseseisev rühmaülesanne II 

 Kuidas saaksite selles osakonnas luua hea patsiendiohutuskultuuri? 

 Kui te oleksite osakonna õendusjuht, siis kuidas te olukorra lahendaksite? 

 

Kirjalik ülesanne 1000 sõna + ettekanne 

 

Juhtum ja ülesanne (III etapp) 
Juhtumi III etapp 
Käes on 7. operatsioonijärgne päev. Marial pole enam palavikku. Ta tunneb end hästi ja tal pole 

kaebusi. Maria seisund on piisavalt hea, et koju minna. Ta soovib võimalikult kiiresti koju minna, sest 

ta tunneb oma koerast puudust. Samas on ta väga mures kuidas ta üksinda kodus toime tuleb. Sellest 

rääkis ta ainult õe üliõpilasega. Osakond oli täis ja voodit oli uue patsiendi jaoks vaja. Maria sai 

ravimiretsepti, kuid ei mingeid juhiseid kodus toimetulekuks. Talle öeldi, et tal on õigus pöörduda 

koduhoolduse saamiseks sotsiaalhoolekande ja perearsti/õe poole. Maria kirjutati haiglast välja. 

 

Iseseisev rühmaülesanne III 

 Kuidas peavad õed kaasama patsiendi väljakirjutamise protsessi? 

 Milline on patsiendi roll enda turvalisuse tagamisel? 

 

Kirjalik ülesanne 1000 sõna + ettekanne 

 

Reflektsioonülesanne 
1. Mida sa sellest protsessist õppisid? 

2. Kuidas jagasite oma rühmas ülesanded? 

3. Mida sa oma rühmaliikmetelt õppisid? 

4. Kas saavutasite õpieesmärgid läbi õppeprotsessi? Miks?  
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3. JUHTUM 
Autorid Jana Trolla, Hege Emilie Flakne, Siri Daltveit, Evelin Limberg, Maarja Âmarik 

 

Juhtumi kirjeldus 
(Soovitatud videona) 

Patsient Jaan Mets (62a) kukkus kodus. Tal on anamneesis alkoholiprobleemid, dementsus. Tuuakse 

vastuvõttu kiirabiga, GKS 13, häälele reageerib, küsimustele vastab segaselt. CT kinnitab subduraalset 

hematoomi. 

 

Operatsioonituba: 
• Patsiendi identifitseerimise käepael lõigatakse ära, et sisestada perifeerne kanüül 

• Kirurgilise ohutuse kontrollkaart jääb täitmata, kuna kirurg kiirustab koju, õel puudub 

institutsioonilise hierarhia tõttu julgus seda nõuda 

• Operatsioon läheb plaanipäraselt 

 

Operatsioonijärgne palat: 
• Töötajad ei märka käepaela puudumist – nad ei kontrolli selle olemasolu 

 

Üldosakond: 
• Patsient on nelja voodiga palatis 

• Palatis on kaks meest nimega Jaan Mets 

• „Meie“ Jaan Mets vajab järgmisel hommikul järelkontrolli CT-ga. (Õde läheb palatisse ja küsib kes 

on patsient Mets. „Vale“ härra Mets vastab ja tema viiakse CT-sse. Patsient ei küsi, mis on uuringu 

näidustus - eeldab, et see on arsti korraldus) 

• "Vale" Jaan Mets käin CT uuringul 

o "Vale" Jaan Mets saab tarbetut kiirgust 

• „Meie” Jaan Metsa olukord halveneb: 

o Korduv verejooks jääb avastamata (ei saanud CT-d) 

o Somnolentne – peetakse dementsuse märgiks 

o Asümmeetrilised pupillid – patsient magab, õde ei kontrolli pupille 

 

Seos kursuse teemadega 

• Inimfaktor: kaks patsienti ühes ruumis 

• Meeskonnatöö: hierarhia, käepaela lõikamine, 

• Teadmised ja oskused: kontrollnimekiri tegemata, õde ei julge rääkida, käitumine, juhendid 

 

Õppeülesanded 
1. Video vaatamine kodus 

2. Kirjalik ülesanne video kohta oma mõtete kirjapanemine (mis juhtus?) 

3. Otsida kohalikke või riiklikke juhendeid, mis on seotud vigadega. Hinnata, kas juhendeid järgitakse 

ja kas need sisaldavad olulist ja ajakohast teavet. 

4. Hetk mõtlemiseks, kas praktikas on esinenud sarnaseid olukordi, valmistuda oma kogemuste 

jagamiseks seminaril 

5. Rühmatöö seminaris (kogemuste jagamine) 

6. Esitlus kaasõpilastele; arutelu 

7. Enesehindamine/refleksioon ülesande täitmise protsessi kohta, sisaldab tagasisidet ülesandele 
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Õppemeetodid  
• Video 
• Olukorra analüüs 
• Rühmaarutelu – ühesõpe jagades kogemusi ja teadmisi 
• Esitlus 
• Refleksioon 
 

Ajaskaala 
Eelmise seminari lõpus 
• Väike sissejuhatus videosse ja rühmatöösse (5 min) 
 

Kodutöö (60 min) 
• Lugeda ülesande kirjeldust ja vaadata videot 
 

Seminar (180 min +/- 30 min) 
• Sissejuhatus (10 min) 
• Õppijate rühmadesse jagamine, oma koha leidmine (5 min) 
• Rühmatöö/arutelu (120 min) 
• Paus (15 min) 
• Esitlus (5 min + 5 min küsimuste/arutelu jaoks) 
• Kokkuvõte, mõned põhipunktid õppejõult, õpilaste arvamused ja refleksioon (30 min) 
• Eneserefleksioon kodus (60 min) 
 

Hinnatavad pädevused 
• Kriitiline mõtlemine 
• Situatsiooni analüüs ja lahenduste leidmine 
• Kohalike juhendite tundmine 
• Ideede planeerimine patsiendiohutuse parandamiseks 
• Meeskonnatöö oskused 
• Patsiendi võimestamine olemaks aktiivne meeskonnaliige 
 

Hindamismeetodid ja tagasiside 
• Rühmatöö esitluse hindamine – suuline tagasiside 
• Tagasiside eneserefleksioonile – kirjalik 
• Õppejõud saab tagasisidet ülesandele õppijate eneserefleksioonidest 
 

Juhised õppijatele 
Ülesande kirjalik kirjeldus 
1. Vaadake videot 
2. Kirjutage üles oma mõtted video kohta (mis juhtus?) 
3. Leidke kohalikke või riiklikke juhised, mis on seotud vigadega. Hinnake, kas neid järgitakse ja kas 
need sisaldavad asjakohast ja ajakohast teavet. 
4. Mõelge, kas teil on olnud sarnaseid olukordi ja valmistuge seminaril oma kogemusi jagama 
5. Ülesannet hinnatakse kahel viisil: 
• Õppejõu tagasiside seminaris tehtud rühmaesitlusele 
• Õppija enesehinnang/refleksioon ülesande täitmise protsessi kohta 
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Rühmatöö/arutelu juhised seminaris 

1. Leia vead 

2. Jaga kogemusi 

3. Juhendid – haiglas (või riiklikud, kui on olemas) 

4. Võrrelge igapäevast kogemusi ja juhendeid 

5. Ajurünnak lahenduste leidmiseks 

6. Tehke PowerPoint (3 slaidi) – vead/ebaõnnestumised, juhendid ja lahendus  

 

 


