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PATSAFE projekt ja tervisepoliitika: eesmärgid

Projekti eesmärgid

• edendada patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevust Tartu Ülikoolis
• koolitada Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna ja kliinilise meditsiini instituudi akadeemilisi 

töötajaid patsiendiohutuse uurimismetoodika valdkonnas;

• edendada noorteadlaste aktiivset osalemist patsiendiohutuse uuringutes, arendades nende 
teadustööd toetavaid oskusi;

• tagada patsiendiohutuse uuringute pikaajaline jätkusuutlikkus Eestis
• töötada välja patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia,

• luua Eesti patsiendiohutuse uuringute võrgustik (Estonian Patient Safety Research Network) ja 

• aidata kaasa riikliku patsiendiohutuse strateegia kavandamisele.



PATSAFE projekt ja tervisepoliitika: tulemused

• Patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia 2022–2026

• Patsiendiohutuse teadustöö prioriteedid Eestis ja rahvusvaheliste ekspertide 
hinnangul

• Ettepanekud patsiendiohutuse riikliku strateegia kavandamiseks aastani 2030



Patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia (1)

Eesmärgid:

• Tartu Ülikoolis on moodustatud patsiendiohutuse uurimiskeskus.

• Toimub rahvusvaheline koostöö patsiendiohutuse valdkonnas.

• Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna töötajatel on piisavalt kompetentsi 
patsiendiohutuse koolituseks, arendustegevuseks ja teadustööks. 

• Patsiendiohutus on integreeritud kõikide tervishoiu erialade õppesse.

• Välja on kujunenud patsiendiohutuse uurimise koostöövõrgustik.

• Patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevus on tervishoiuteenuste osutamise 
lahutamatu osa
• kõigi osapoolte vajadused ja võimalused 
• kokkulepped uurimisteemade valikus, uurimistöö läbiviimise viisides ja tulemuste elluviimises.

• Tervishoiuteenuste rahastamismudel sisaldab patsiendiohutuse ja 
patsiendiohutusuuringute kulusid.

• Suurenenud on patsiendiohutusega seotud valdkondlike teadustööde ja 
rahvusvaheliselt avaldatud eelretsenseeritud artiklite arv. 



Patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia (2)

Teadus- ja arendustöö

• Ohutuskultuur 
tervishoiuorganisatsioonides
• mõõdikud, hindamine, täiustamine

• Patsiendi raviteekonna analüüs ja 
arendamine
• järjepidevus ja ohutus

• ohu- ja kahjujuhtumite tuvastamine

• juhtumiteavitussüsteemid

• markeripõhine meetod (Global
Trigger Tool)

• perioperatiivne ohutus - SAFEST

• Patsiendiohutuse pädevuste ja 
koolitusvajaduste hindamine
• õdede ja õendusteaduse magistriõppe 

üliõpilaste pädevused ja 
koolitusvajadused

• psühholoogilise turvalisuse pädevus

Haridus ja koolitus

• Patsiendiohutuse seisukohalt 
olulised õpiväljundid arsti- ja 
hambaarsti õppes

• Patsiendiohutuse 
integreerimine kliinilistesse 
õppeainetesse

• Patsiendiohutus residentide 
õppes

• Patsiendiohutus 
õendusteaduse magistriõppes

• Täienduskoolitus

• Koostöö Tartu Ülikooli 
Kliinikumiga

Teavitus, kaasamine, 
poliitikakujundamine

• Patsiendiohutuse kui 
uurimisvaldkonna olulisus

• uudsete tõenduspõhiste 
lähenemisviiside rakendamine 
patsientide ohutuse parandamisel 

• Avatus koostööle

• Osalemine 
poliitikakujundamises

• tõenduspõhisus poliitika ja 
strateegia väljatöötamisel 

• ettepanekud riikliku 
patsiendiohutuse strateegia 
väljatöötamiseks

Tegevused 2022 – 2026



Patsiendiohutuse teadustöö prioriteetsed teemad:
Delfi uuring

Eesti uuring

• Tervishoiuasutuste patsiendiohutuskultuur

• Patsiendi raviteekonnad

• Patsiendiohutuse parandamise strateegiad

• Tervishoiutöötajate pädevus, s.o 
teadmised ja oskused

• Koolitusvajadus patsiendiohutuse 
valdkonnas

Rahvusvaheline uuring

• Tervishoiuasutuste patsiendiohutuskultuur

• Patsiendiohutuse parandamise strateegiad

• Varjatud organisatsiooniliste tõrgete 
tuvastamine tervishoiuasutuse tegevuses

H. Vall-Roqué jt, 2022



Ettepanekud patsiendiohutuse riikliku strateegia 
kavandamiseks aastani 2030

Prioriteetsed sekkumisvaldkonnad ja tegevused

• Patsiendiohutuse infosüsteemi arendamine
• Juhtumitest teavitamise süsteemi arendamine, andmete kogumise ja analüüsi standardi väljatöötamine

• Markeripõhise metoodika kasutuselevõtt

• Patsiendiohutuskultuuri arendamine
• Ohutuskultuuri hindamine

• Psühholoogilise turvalisuste tagamine ja teisese kannatanu (second victim) toetamine

• Tervishoiutöötajate koolitus
• Patsiendiohutuse baaskoolituse väljatöötamine ja kättesaadavaks tegemine kõigile tervishoiutöötajatele

• Teadustöö
• Prioriteetsete uurimisvaldkondade rahastamismudeli väljatöötamine

• Patsientide ja nende esindusorganisatsioonide kaasamine
• Patsientide teavitamine, juhtumite avaliku arutelu (open disclosure) soodustamine, patsientide kaasamine 

juhtumiteavitusse ja ohutuskultuuri uuringutesse

• Patsiendikahjude hüvitamise süsteemi rakendamine



Projekti tulemused said teoks tänu

PATSAFE projekti tööpakettide juhtidele, kaastöötajatele ja juhtrühma liikmetele

Carola Orrego, Helena Vall-Roqué, Prof. Rosa Sunol

Hilly Calsbeek, Anne van Tuijl, Gijs Hesselink, Yvette Emond, Prof. Hub Wollersheim

Prof. Mari Kangasniemi, Prof. Joel Starkopf, Tiina Freimann, Liisi Mägi, Signe Asi, Kerttu Torkel, 
Prof. Margus Lember

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna patsiendiohutuse arendamise töörühma liikmetele

Tiina Freimann, Helle Karro, Margus Lember, Siim Läänelaid, Kaja Põlluste, Mai Rosenberg, 
Riina Runnel, Urmas Siigur, Jelena Sokk, Joel Starkopf, Heli Tähepõld, Ere Uibu

Delfi uuringus osalenud ekspertidele
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