Ülevaade puuetega inimestest
ekspertiisivaldkonna
arendussuundadest
Kalev Härk, Ekspertiisitalitus,
02.06.2022 Tallinn

Arenduste põhisuunad
• RFK-põhisele hindamisele üleminek
• Laste- ja vanaduspensioniealiste jaoks iseteeninduskeskkond
• Laste- ja vanaduspensioniealiste puude raskusastme tuvastamise uus
hindamisvahend/metoodika ekpertarstile
Kaks arendusprojekti:
• RFK põhise hindamisinfo kasutusele võtmise arenduse I etapp
EL SF 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine:
Projekt nr 2014-2020.12.03.21-1005
499 339,36 € (03.01.2022 - 30.06.2023)
• Puuetega lapse ja vanaduspensioniealise klienditeekonna redisain I etapp
EL SF 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine:
Projekt nr 2014-2020.12.03.21-1012
498 284,79 € (25.04.2022 - 31.12.2023)

Terminoloogia
• SKA = Sotsiaalkindlustusamet
• TK = Töötukassa
• RFK = Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja
tervise klassifikatsioon
• PRT = puude raskusastme tuvastamine
• TVH = töövõimehindamine
• ITP = iseteenindusportaal
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EL SF 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine:
Projekt nr 2014-2020.12.03.21-1005
499 339,36 € (03.01.2022 - 30.06.2023)

Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise
klassifikatsioon – RFK
=

International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF
•

Inimese funktsioneerimisvõimet kirjeldav standardkeel tervise ning tervisega seotud
seisundite kirjeldamiseks.

•

Võimaldab dokumenteerida ja jälgida muutuseid lähtudes organismi funktsioonide e.
talitluse ja struktuuride ning tegutsemise ja osaluse piirangute kirjeldamisest

•

Alus andmete analüüsimiseks, funktsioneerimisvõime languse põhjuste tuvastamiseks ning
teenuste/sekkumiste sisu kujundamiseks (sh teenuste üleselt või kordushindamisel) ja mõju
hindamiseks

Kirjeldus: https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-offunctioning-disability-and-health
Klassifikaator: https://apps.who.int/classifications/icfbrowser/Default.aspx
Eestikeelne tõlkimine lõppenud (avalikustatakse 2022)

NB! RFK ei ole hindamisvahend!
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EL SF 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine:
Projekt nr 2014-2020.12.03.21-1012
498 284,79 € (25.04.2022 - 31.12.2023)

Projekti eesmärgid
• Luua lapse ja vanaduspensioniealise puude raskusastme tuvastamise
e-teenus, mis oleks kasutajat abistav, eelnevalt kogutud andmeid
taaskasutav ja automaatsete kontrollide abil menetlusaega lühendav.
• Luua võimalus ekspertarsti arvamuse koostamisel funktsiooni
kõrvalekallete tuvastamises hinnata piiranguid lapse ja
vanaduspensioniealistel võtmetegevuste kaupa.
• Tõsta taotluse menetlemise efektiivsust, kuivõrd vajalikke andmeid ei
ole vaja enam taotluselt infosüsteemi sisestada
• Enesehinnangu küsimustik aitab inimese murest paremini aru saada
• Tulevikus selgemini esitatav hinnang ja andmetöötlusvõimalused
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