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Konkursi HIVdigital lähteülesanne

Probleemid ja vajadused
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Konkurss HIVdigital
HIV on Eesti ühiskonna valupunkt, mis puudutab kas otseselt või kaude meid kõiki. Selle kompleksse ja keeruka
teemaga tegelevad iga päev tervishoiu-, sotsiaalvaldkonna ja ametiasutuste spetsialistid. Projektiga HIVdigital
soovime tuua neile appi lisajõudu ning mobiliseerida infotehnoloogia (IT) arendajaid, disainereid, (sotsiaalseid)
ettevõtjaid jt innovaatoreid.
HIV-valdkonna probleemidele keskenduva digilahenduste konkursi HIVdigital eesmärk on algatada arutelu
innovatsioonivõimaluste üle selles valdkonnas, innustada uuenduslike rakendusideede genereerimist ja toetada
parimate ideede arendamist toimivateks lahendusteks.
Digilahendus ei saa olla eesmärk iseeneses. Seepärast algas konkursi ettevalmistamine HIV-valdkonnas lahendamist
vajavate probleemide tuvastamisest. Selleks korraldasime 30.–31. mail 2016 strateegilise disaini töötoa, kus osales
üle 40 HIV-teemaga seotud võtmeosalise riigi, teenuseosutajate (ennetus, ravi, sotsiaalvaldkond) ja patsientide poolelt
(vt nimekiri selle dokumendi lõpus). Töötoa eesmärk oli kõigi osapooltega ühiselt ja strateegilise disaini tööriistu
kasutades luua arusaamine HIV-positiivse patsiendi teenuse teekonnast, kaardistada seal ettetulevad kitsaskohad ja
mõelda avatult võimalike lahenduste üle.
Töötoa tulemusena sõelusid HIV-valdkonna asjatundjad paljude murekohtade seast välja need probleemid ja
vajadused, millele soovime konkursiga HIVdigital uuenduslikke lahendusi leida. Käesolevas lähteülesandes
sõnastatud neli probleemipüstitust annavad konkursile täpsema fookuse ja on inspiratsiooniallikaks kõigile osaleda
soovijaile. Konkursi kohta anname infot ja lahendusideede esitamist ootame veebilehel www.hivdigital.ee.
Parimatest ideedest töötavate lahenduste väljaarendamiseks on loodud auhinnafond väärtusega 100 000 eurot.
Ootame, et projekti lõpuks juunis 2017 on konkursi tulemusena sündinud vähemalt üks kasulik ja töötav HIVvaldkonna digilahendus, mille kasutusvõimalused ei pruugi sugugi piirduda Eesti ega HIV-valdkonnaga.
Konkursi HIVdigital korraldavad Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health, mida juhib SA Tallinna Teaduspark
Tehnopol, ja GlaxoSmithKline Eesti OÜ. Konkursile on toetust avaldanud Sotsiaalministeerium. Konkurssi rahastab
ViiV Healthcare Positive Partnerships programmi kaudu.
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Kuidas luua
patsiendikeskseid lahendusi?
Tervisesüsteemi saab kujundada mitmeti: seaduste ja eelarvepoliitika, töökorralduse ja kvaliteedijuhtimise kaudu.
Teenusedisain on üks tervisesüsteemi kujundamise viisidest. Teenusedisani esmane lähtekoht on patsient inimesena,
tema vajadused ja soovid.
Iduettevõtluses on teada, et uued lahendused on edukad ainult siis, kui need on korraga inimestele kasulikud,
tehniliselt teostatavad ja majanduslikult tõhusad. Teenusedisainis otsitaksegi iteratiivse arendusprotsessi abil winwin-win tüüpi lahendusi, vastates järgemööda kolmele suurele küsimusele.
• Mida inimesed vajavad ja soovivad? – Kliendi mõistmine (ingl desirability)
• Kas see on teostatav, tehniliselt võimalik? – Tehniline teostatavus (ingl feasibility)
• Kas see majanduslikult tõhus? – Majanduslik elujõulisus (ingl viability)
Inimeste vajadusi, harjumusi ja soove kaardistades leitakse lahendamist väärt probleemid. Kõik head uuenduslikud
lahendused, olgu selleks Transferwise’i või Taxify teenus, on saanud alguse ettevõtja soovist lahendada mingi
probleem ning muuta enda ja teiste elu mugavamaks. Lahendamata probleemid on seega iduettevõtlusele heaks
väetiseks.
Probleemipüstitusele järgneb ideearenduse faas. Parimatest parimaid lahendusideid prototüübitakse ja valideeritakse
kasutajatega. Tulevasi kasutajaid kaasates ja lahendusideid testides täpsustub arusaamine kasutaja vajadustest.
Koosloovas arendusprotsessis sünnivad lahendused, mida tahavad kasutada nii patsiendid kui ka tervishoiutöötajad.
Prototüüp vormitakse töötavaks ja mugavalt kasutatavaks lahenduseks osapoolte – tervishoiu- ja IT-spetsialistide,
disainerite, ettevõtjate ja patsientide – koostöös.

Kliendi
mõistmine

Tehniline
teostatavus

Joonis 1. Kasutajast lähtuv arendus

Majanduslik
tõhusus

Tim Brown. 2009. Change by Design How Design Thinking
Transforms Organizations and Inspires Innovation HarperBusiness.
(The three lenses of Human Centered Design).

Algus
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Joonis 2. HIVdigital arendusprotsess

Kellele me lahendusi loome?
Persoonad
Mis on persoona?
Persoona on sihtgrupi esindaja kirjeldus. See on
süntees erinevatest inimestest, kes esindavad
sama sihtrühma. Persoonade koostamise aluseks
on info, mis on saadud HIV-positiivsete inimestega
tehtud intervjuudest ja nende inimestega töötavatelt
spetsialistidelt.

Milleks persoona?
Persoona on meetod, mis aitab lahenduse loojatel
ja protsessi kaasatud huvipooltel mõista just selle
inimese vajadusi, kellele lahendust luuakse. Persoona
on vajalik selleks, et arendajad ei looks lahendusi
mitte enda, vaid tulevase kasutaja vaatevinklist.

Miks just sellised persoonad?
HIV-positiivsete inimeste hulgas on väga erinevate harjumuste, hariduse ja sotsiaal-majandusliku taustaga inimesi.
HIV oli Eestis algul levinum uimasteid süstivate inimeste ja meestega seksivate meeste hulgas, ent viimastel aastatel
on uute nakatunute seas ülekaalus heteroseksuaalsed inimesed, kes ei tarvita süstitavaid uimasteid. Valisime oma
persoonad selliselt, et näidata seda erisust ja sellest tulenevaid erinevaid vajadusi.
Persoona Artur esindab kehvema tervisekäitumise ja suurte sotsiaal-majanduslike raskustega HIV-positiivsete
sihtrühma. Ravisoostumus on kõige kehvem just sõltuvusega (sh alkohol, uimastid) inimeste hulgas, keda Artur
esindab.
Persoona Maria esindab hea sotsiaal-majandusliku toimetulekuga heteroseksuaalsete inimeste sihtrühma. Neid
inimesi on olnud viimaste aastate jooksul uute diagnoositute seas rohkem kui uimastite süstijaid.
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Joonis 3. HIV-positiivsed sihtrühmiti

Patsienditeekond

Probleemide ja vajaduste tuvastamiseks analüüsisid
HIV-valdkonna eksperdid esmalt praegust ravi- ja
tugiteenust Maria ja Arturi vaatevinklist, kasutades
patsienditeekonna analüüsi meetodit.
Patsienditeekonda süüvides saab aimu teenuse
praegusest korraldusest ja ka selle puudujääkidest.
Teekonnad kirjeldavad näiteks seda, kuidas jõuab
patsient diagnoosi ja ravi määramiseni, milliste
spetsialistidega ta kokku puutub ning millised tunded
teda seoses nakatumisest teadasaamisega ja ravi
erinevatel perioodidel valdavad.
– Kuidas said Maria ja Artur diagnoosi?
– Kuidas nad ennast ravi erinevatel etappidel tunnevad?
– Millist abi ja mil moel nad praegu saavad?
Persoonade patsienditeekonnad on kujundatud
lihtsa puslemänguna, mille saab kogu tiimiga
läbi teha. Teekonnakaardi põhi on väljaprinditav
mustvalge A2-joonisena. Teekonnakaardilt puuduvad
patsienditegevused saab välja printida A4-formaadis.
Mõlemad pusled on zip-failina allalaaditavad siit
(Dropbox).
Patsienditeekonna A2-formaadis mustvalged
töölehed saab välja printida näiteks Niini ja Rauami
koopiakeskuses Tallinnas (http://www.koopia.ee).
Patsienditeekonna puslet saab lisaks uudistada
Tehnopoli kontoris Tallinnas ja sealt ka laenutada.
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Persoona Artur
Artur on 32aastane. Tal pole püsivat elukohta, ta
elab Jõhvis erinevate sõprade ja tuttavate pool.
Artur elab töövõimetuspensionist (u 160 eurot
kuus) ja vargustest. Artur on kaks korda vangis
olnud. Tema suhted perega on katkenud.

Valukohad

Digilahenduste kasutamine praegu

• Passiivsus, üldine lootusetuse tunne

• Vanem kasutatud nutitelefon (kõnekaardid,
vahetuvad telefoninumbrid)

• Puudulik sotsiaalne taustsüsteem
• Alkoholism perekonnas, koduvägivald
• Haridustee katkemine
• Võimaluste puudumine huvide arendamiseks
• Ebaregulaarne päevarütm

• Suhtlusrakendused Facebook ja Odnoklassniki
• ID-kaart (tegi, et saada pensioni, varem polnud)
• Arvutit kasutab sõbra juures (YouTube jms)
• Terviseteavet ei ole ise otsinud

• Kehv isiklik majandamisoskus

Vaata lisaks
• Patsienditeekonna pusle mustvalge A2-mõõdus joonis
ja pusletükid A4-lehel (Dropbox)
• Kes on see tänavapätt? Eesti lood: Beebilõust aka
Andrus Elbing (YouTube)
• Miks keegi süstib narkootikume? Intervjuu heroiini
tarvitava briti naisega (YouTube)
• Mis on sõltuvus? Johann Hari TEDi kõne (ted.com)
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Lootusetuse tunne

„

Minu varajane lapsepõlv, nii palju kui ma seda mäletan, oli üsna õnnelik.
Hoovi kogunes alati suur kamp ümberkaudsetest majadest ja me
mängisime kõik koos. Ma olin vist umbes viieaastane, kui nii ema kui ka
isa kaotasid töö. Nad hakkasid jooma ja tülitsesid omavahel pidevalt.
Sellest ajast alates läks kõik allamäge.
Seda, et mul on HIV, sain teada vanglas. Vangis olin juba varemgi istunud,
ühe tüübi läbikolkimise pärast, hiljem jäin vahele narkoga äritsedes.
Vanglaarst ütles mulle, et mul on HIV, ja andis mingid rohud. Ma eriti
ei tahtnud rohtusid võtta, sest need tegid olemise veel sitemaks. Aga
vanglas ei jäänud muud üle ka.
Kui vangist välja sain, ei osanud ma endaga midagi peale hakata.
Elada kuskil polnud, ööbisin kord ühe, kord teise sõbra juures. Aegajalt leidsin ka mõne tüdruku, aga nendega ei olnud mul kunagi mingit
pikemat suhet. Raha polnud kuskilt võtta. Mõtlesin küll korra, et võiks
autoremonditöökotta abiks minna, autosid putitada ma ju oskan, selle
eest juba teeniks ka midagi. Aga kust ma seda tööd leian siin Jõhvis?
Raha tuleb hankida endistviisi: vehin mingeid asju poest sisse ja
müün edasi. Aeg-ajalt ei saa doosirahagi kokku, rääkimata võlgade
äramaksmisest. Aga võlgu on mul ikka kõvasti, oma 3000 eurot.
Vahepeal pidin isegi telefoninumbrit vahetama, et mingid tuttavad, kelle
käest olin laenanud, mind kätte ei saaks. Metadooni käin joomas siis, kui
ma doosi kätte ei saa, süstlaid saab seal ka vahetada. Vahel tuleb seal
neile õdedele mingeid proove anda ja seletuskirju kirjutada, et kui ma pole
nägu näidanud.
Aga et HIV-positiivsus või? No mis mõttega ma seda rohtu ikka võtan, ega
see mu enesetunnet paremaks ei tee ja ühtegi muret ei lahenda. Rohi ei
maksa ju minu eest võlgu. Ainuke asi, mis enesetunnet natuke paremaks
teeb, on uus doos. See on mu ainuke ravim.

„
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Joonis 4. Arturi ravi- ja tugitiim
Tumedal taustal on kujutatud Arturi ravi- ja tugitiimi praegused liikmed. Heledal taustal on kujutatud spetsialistid, kelleni
Artur seni pole jõudnud, ja lähisuhtepartnerid, kellega ta pole seni HIVist rääkinud.

Persoona Maria
Maria on 42aastane. Tal on Tallinnas korter,
kuid ajutiselt elab ta Pärnus. Maria töötab
raamatupidajana.Ta on lahutatud ja tal on
kooselust kaks täiskasvanud last. Maria suhtleb
oma vanemate ja teiste sugulastega tihedalt.

Valukohad

Digilahenduste kasutamine praegu

• Psühholoogiline kohanemine HIViga
väga raske

• Uus nutitelefon (lepinguline telekomi klient)

• Vähene teadlikkus haigusest
• Stigma, mis raskendab kohanemist
• Uute lähisuhete loomise raskus

• Suhtlusrakendused Facebook, Tinder jt
• ID-kaart ja mobiil-ID
• Isiklik sülearvuti, kasutab ka tasulisi rakendusi, nt
Spotifyd
• Tarbib palju terviseteavet, seni peamiselt ingliskeelset
• On kasutanud patsiendiportaali (sh piiras HIVdiagnoosi nähtavust)

Vaata lisaks
• Patsienditeekonna pusle mustvalge A2-mõõdus joonis
ja pusletükid A4-lehel (Dropbox)
• HIV-positiivsete inimeste diagnoosist teadasaamise
lood (YouTube)
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Aktiivne, aga ebakindel

„

Minu enda pere on küll väike – lapsed on juba täiskasvanud ja elavad
oma elu –, kuid ma suhtlen palju õe ja venna ning nende peredega, samuti
külastan tihti oma vanemaid. Teen palju sporti: armastan ratsutada
ja ujuda, käin jooksmas. Mulle meeldib reisida, eelkõige kuhugi sooja
päikese alla.
Suhtlen palju erinevate inimestega, kuid suuri seltskondi viimasel pigem
väldin ja veedan aega kõige lähedasemate inimeste ringis. See on seotud
ka HIV-diagnoosiga, mis on pannud mind oma maailmavaadet ja valikuid
ümber hindama. Ma rõhun nüüd pigem kvaliteedile kui kvantiteedile ning
ei taha nii väga veeta aega inimestega, kellest tean, et nad nagunii mu ellu
ei jää.
Teadasaamine oli minu jaoks loomulikult suur šokk. See tuli nagu välk
selgest taevast. Ma ei tahtnud alguses seda uskuda, mõtlesin, et ei saa
nii olla. Aga oli. Üritasin endale võimalikult palju tegevust leida, et ei
peaks selle peale mõtlema. Sukeldusin töösse. Samuti hakkasin kohe
otsima võimalikult palju infot HIVi kohta. Ega ma ju enne täpselt ei
teadnud, mis see on ja kuidas sellega elada saab. Teadmatus oli suur.
Kunagi olin mõelnud, et ei julgeks sellise inimesega isegi ühes tualetis
käia. Nüüd aga tuli kohaneda. Kõige raskem oli esimeste kuude jooksul.
Praegu elan täiesti tavalist elu, ehkki sellesse on segatud natuke
ebakindlust ja muret. Näiteks on mul uute suhete puhul dilemma, millisel
hetkel peaksin partnerile oma olukorrast rääkima, ja ma kardan tema
reaktsiooni. Inimesed ei pruugi HIVist eriti palju teada ning seetõttu
võib selline teade neid väga endast välja viia, nagu ma ka kogenud olen.
Samuti kardan, et mu tervisega võib midagi juhtuda.
Ravi alguses tundsin end väga halvasti nii füüsiliselt kui ka vaimselt.
Minusse on jäänud teatud ebakindlus. Ma tean, et üldiselt on küll kõik
korras, kuid ma pole siiski päris terve.

„
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Joonis 5. Maria ravi- ja tugitiim
Tumedal taustal on kujutatud Maria ravi- ja tugitiimi praegused liikmed, sealhulgas sõbranna, kellele ta usaldas oma
diagnoosist rääkida. Heledal taustal on kujutatud spetsialistid, kelleni Maria seni pole jõudnud, ja lähedased, kellega ta pole
seni HIVist rääkinud.

Probleemipüstitused

Klienditeekondade analüüsist selgunud murekohtade
hulgast valisid HIV-valdkonna eksperdid välja
olulisemad, kaaludes seajuures ka digitaalsete
lahenduste rakendamise potentsiaali. Need on
järgnevalt lahti kirjutatud, et Sa saaksid valida
probleemi, mille lahendamine tundub Sulle kõige
põnevam.
Et mõte paremini lendu läheks, on iga teema juures
inspiratsiooninäiteid ka teistest valdkondadest, sest
miks ei võiks patsiendile mõeldud infomaterjalid olla
sama põnevalt mängustatud, kui seda on näiteks
virtuaalsed keeleõppe keskkonnad? Miks ei võiks
terviseseisust ülevaate saamine olla sama lihtne, nagu
seda on mobiilipangas oma rahaseisu kontrollimine?
Ühes valdkonnas kasutusele võetud uuenduse
ületoomine teise valdkonda on teadupoolest üks uute
nutikate lahenduste leidmise viisidest.
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1.
Kuidas saaksime tõhusalt
jagada HIV-positiivse inimesega teadmist haigusest
ja sellega elamisest?
2.
Kuidas saaksime tuua
patsiendi ning ravi- ja tugitiimi ühte inforuumi
ning jälgida inimese tervist terviklikult?
3.
Kuidas saaksime suurendada
kehvema ravisoostumusega HIV-positiivsete inimeste
motivatsiooni hoida ennast ja oma tervist?
4.
Kuidas saaksime pakkuda
HIV-positiivsetele inimestele neile sobival viisil tuge
ja kindlustunnet?
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1.

#tean-mõistan-tegutsen
Kuidas saaksime tõhusalt jagada
teadmist haigusest ja sellega
elamisest HIV-positiivse inimesega?
Teadlikkuse tõstmine haiguse iseloomust ja ennetusviisidest, kaasaegsetest ravivõimalustest ja mõjudest on oluline
nii HIV-positiivsete inimeste kui ka teiste seksuaalselt aktiivsete inimeste seas. See, kuivõrd hea on HIV-positiivsete
inimeste tervisekäitumine, sõltub nende teadlikkusest. HIV-positiivsetega töötavate spetsialistide hinnangul on
osa patsientide arusaamine haigusest ja ravi iseloomust puudulik. Patsiendi terviseseisundi jälgimise ning ravimite
väljastamise kõrvalt ei ole spetsialistil alati võimalik iga inimesega põhjalikku vesltust pidada, motivatsiooni ja
tuge pakkuda. Iga HIV-positiivse inimese tervisekäitumine aga mõjutab seda, kas viiruse levik pidurdub või jätkub.
Soovime, et HIV-positiivsed inimesed saaksid oma ravi- ja tugitiimilt neile vajaliku info hõlpsasti kätte, et teave oleks
neile võimalikult atraktiivne ja arusaadadav. Otsime kommunikatsioonilahendust, mis aitab tervishoiutöötajal oma
HIV-positiivsete patsientide terviseharidusega ajasäästlikumalt tegeleda.

Probleem
• Info edastamiseks kasutatakse ebaefektiivseid vahendeid, nt
voldikud.
• Info uueneb kiiresti, pabermaterjalide väljaandmise ja levitamise
portsess jääb teabe uuenemise kiirusele alla.
• Spetsialistid asendavad aja puuduse tõttu või muul põhjusel
patsiendi nõustamise kirjalike infomaterjalidega ning ei veendu,
kas patsient on nendest aru saanud või mitte.
• Patsiendid otsivad täiendavat teavet internetist, kus nad satuvad
väga erineva kvaliteediga infole.
• Tervishoiutöötajatel pole harjumust ega head viisi patsiendide
nõustamisel digitaalseid infokanaleid ja sealseid materjale
kasutada.
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Vajadused

Kellele?

• Tervishoiutöötaja saab jagada infot ja juhtnööre
patsientidele personaalselt.
• Teave on erinevatele sihtgruppidele tehtud arusaadavaks,
atraktiivseks ja meeldejäävaks
(sh nt visualiseering, video, mängustamine vms).
• Teave peab olema ajast ja kohast sõltumatult
kättesaadav.
• Teavet edastatakse inimese profiilist lähtuvalt ning
parima tulemuse saavutamiseks sõnumeid ja infoesitlust
testitakse, tagasisidestatakse, parendadatakse.

ARTUR

MARIA

HIV-positiivsed inimesed erinevatest
sihtrühmadest, nii Arturi kui ka Maria persoona.

Inspiratsiooniks
• Just Tested for HIV m-tervise rakendus vahetult HIV testi
teinutele, mis toetab personaalset nõustamist
arsti/õe juures, LAV (veeb)
• Virutaalne keeleõpe Duolingo (veeb)
• Mayo Clinic raseduse äpp, USA (veeb)
• Can you fix it mängustamise näide teismeliste
seksuaalhariduse tõstmiseks, Soa Aids Nederland,
Holland (ettekanne)
• Seksuaalhariduslik film Soomest, animatsioonifestivali
Animatricks võidufilm "Pussy for Beginners" (Youtube)
• Rongiõnnetuste ennetuskampaania Dumb Ways to Die,
Austraalia (Youtube)

Visioon

www.duolingo.com

Kõikide HIV-positiivsete inimeste
teadlikkus haigusest ja ravi iseloomust
on
onkõrge
suur ning
ningmõjutab
mõjutabpositiivselt
positiivselt
ravisoostumust.
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2.

#üks-meeskond-üks-ruum
Kuidas saaksime tuua patsiendi ning
ravi- ja tugitiimi ühte inforuumi
ning jälgida inimese tervist terviklikult?
Tänapäeva tervishoid on inimese, tema lähedaste ja erinevate spetsialistide tihe tiimitöö. Ühe HIV-positiivse inimesega
töötavad paljud spetsialistid (infektsionist, infektsiooniõde, kogemusnõustaja, vaimse tervise spetsialistid, perearst,
sotsiaaltöötaja jt) eri asutustest. Praegu hinnatakse osapooltevahelist kommunikatsiooni pigem killustatuks kui väga
heaks. Vajame lahendust, mille keskmes on patsient ning mis tooks patsiendi lähedased ja eri asutuste spetsialistid
jagatud inforuumi. Soovime, et igal osapoolel oleks oma otsuste tegemiseks tarvilik info kättesaadav ning et raviplaani
jälgimine oleks kõikide osapoolte jaoks lihtsam. See on eriti oluline vähese motivatsiooniga inimeste ravi järjepidevuse
tagamiseks.

Probleem
• Olemasolevad IT-lahendused on asutuse- ja aruandluskesksed.
Indiviidikeskne infovahetus ja andmete esitlus on nõrk (nt arstil
tuleb patsiendist tervikpildi saamiseks läbi lugeda eelnevad
haigusjuhtude kokkuvõtted).
• IT-lahendused on head otsuste dokumenteerimiseks, ent
patsiendikeskne ja tiimipõhine kommunikatsioon on välja
arendamata.
• Pole ühtset patsiendi raviplaani jälgimise võimalust ega
osapoolte tagasisidet. Suunav spetsialist ei tea, kas patsient
jõuab järgmise spetsialistini (nt vanglast vabanenud inimese
puhul ei jälgita, kas ta läheb eriarsti juurde ja jätkab ravi või
mitte).
• Ravi suhtes vähese motivatsiooniga inimene kaob ravi- ja
tugitiimi vaateväljast ning tema viimane eriarstivisiit ja
ravivajadus ei ole teistele tervishoiutöötajatele (perearst,
erakorralise meditsiini osakonna töötajad jt) nähtav.
• Tervishoiutöötajad kasutavad visiitide järjepidevuse ja ravimite
võtmise jälgimiseks kaustikuid ja Exceli tabeleid, mis on
ajamahukas. Otsesuhtluseks patsiendiga jääb seetõttu vähem
aega.
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Vajadused

Kellele?

• Info liigub koos inimesega.
• Hõlbustatud on kommunikatsioon, mitte dokumenteerimine.
• Kõik ravi- ja tugitiimi liikmed pääsevad ligi neile tarvilikule
infole.
• Patsient ja tema lähedased on osapooltena kaasatud.
• Sõltuvalt osapoolte erinevast teabevajadusest on neil infole
erinev ligipääs.
• Patsiendil on võimalus kontrollida oma tervist puudutava
teabe liikumist.
• Patsient, kelle ravis esineb pause, on ravi- ja tugitiimile
süsteemis lihtsalt nähtav.

ARTUR

MARIA

HIV-positiivsed inimesed erinevatest
sihrühmadest, nii Arturi kui ka Maria persoona,
nende lähedased ning ravi- ja tugitiimi liikmed.

• Patsient on kaasatud ja temas arendatakse vastutustunnet.

Inspiratsiooniks
• Welldoc’s Bluestar kroonilise haiguse enesejuhtimist toetav
terviklahendus, USA (veeb)
• Tervishoiutöötajate suhtlusrakendus Stitch, USA (veeb)
• Patsiente kaasav esmatasandi kliinik Accsess Afya, Keenia
(artikkel)
• Patsiendikeskne vähiravi jälgimise lahendus Noona, Soome
(veeb)

www.noona.com

Visioon

Inimesel, tema lähedastel
ning ravi- ja tugitiimil on tunne,
et nad töötavad ühes ruumis koos,
kuigi neil on erinev
tööandja, asukoht ja tööaeg.
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3.

#soost-välja-soostuma
Kuidas saaksime suurendada kehvema
ravisoostumusega HIV-positiivsete
inimeste motivatsiooni
hoida ennast ja oma tervist?
HIV-positiivsete hulgas on väga erinevate harjumuste ja sotsiaal-majandusliku taustaga inimesi. Ravisoostumuse
probleeme leidub tihti just sotsiaal-majanduslikes raskustes olevatel inimestel, eriti nendel, kellel on ka
sõltuvusprobleemid. Suur osa sõltlastest soovib mingil hetkel oma elu muuta, kuid nende motivatsioon on heitlik
ning abivõimalusi ei ole kaugeltki piisavalt. Samuti ei ole nende tutvusringkonnas elumuutusteks vajalikke teejuhte
ega ukseavajaid. Sõltlastel on tihti tavalisest kehvemad toimetulekuoskused, neil napib eneseväärtuse tunnet ja usku
sellesse, et teistmoodi elu on võimalik. Ka ümbritseb neid teiste negatiivne suhtumine. Nende eelnev elu sõltuvusega,
millega on sageli kaasnenud korrarikkumised ja karistused, raskendab ametliku töö leidmist, eriti suure tööpuuduse
korral. Ebastabiilne elurütm, vaesus, tõrjutus ja pikaaegne depressioon vähendavad soovi kanda enda ja oma tervise
eest hoolt. Soovime lahendust, mis loob inimestes soovi enda ja oma tervise eest hoolitseda ning pakub neile selles
tuge, vähendades nende isoleeritust.

Probleem
• Madal enesehinnang.
• Napid sotsiaalsed oskused, oskamatus mõista oma käitumist.
• Töötus ja vähene haridus (keerulise elukäigu tõttu vähene
atraktiivsus tööandjate seas).
• Kehv majandamisoskus, n-ö võlavangla, vaesus.
• Ebastabiilne elurütm ja ebatervislikud harjumused
(alkohol, uimastid).
• Positiivse eeskuju puudus, sotsiaalne ring soodustab
riskikäitumist.
• Tõrjutus, vähene kaasatus ühiskonda
(nt ei külastata perearsti, pole tervisekindlustust).
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Vajadused

Kellele?

• Viia ta kokku teiste inimestega ning näidata erinevaid eluja mõtteviise.
• Pakkuda talle tuge oma käitumise mõistmisel ja
juhtimisel.
• Kasvatada temas eneseväärtuse tunnet, aidata tal tunda
end kasulikuna, suurendada eneseteostuse motivatsiooni.
• Soodustada stabiilset elurütmi, kujundada „prääniku“ abil
paremat tervisekäitumist.
• Luua talle positiivne tulevikuvaade ja tahe olla terve.
• Hoida teda kaasatuna ühiskonda ja tervishoiusüsteemi.

ARTUR
Suurte sotsiaal-majanduslike raskustega
HIV-positiivsed inimesed, Arturi persoona.

Inspiratsiooniks
• Ask, don’t tell – tõenduspõhine m-tervise rakendus HIV
ravi tõhustamiseks, Keenia (artikkel)
• HeartStrong terviklahendus südamehaigete
ravisoostumuse parandamiseks, USA (veeb)
• Tervikteenusekeskus Soomes, Helsinki, Munkkisaari
(esitlus)
• Tööhõiveprogramm „Work for Beer“ Hollandis (artikkel)
• Vabatahtliku töö programm „Amsterdam Underground“
Hollandis (veeb)
• Rehabilitatsioonis osalevatele inimestele tööd andev
kohvik New Era, Suurbritannia (artikkel)

Visioon

Work Paid in Beer, http://www.nytimes.com/

Kõik HIV-positiivsed inimesed
hoolivad oma tervisest,
järgivad raviplaani ja on kaasatud
ühiskonda.

4.

#jagatud-mure-on-pool-muret
Kuidas saaksime pakkuda
HIV-positiivsetele inimestele
neile sobival viisil tuge ja kindlustunnet?
HIV-diagnoos on inimesele alguses suur šokk ja haigusega kohanemiseks on tal vaja teiste toetust. Stigma tõttu
räägitakse oma haigusest lähiringis ainult üksikutele. On inimesi, kel ei pruugi olla piisavalt toetavat, haigusest
teadlikku lähedast. Arstid ja õed proovivad suunata inimesi kogemusnõustaja ja psühholoogi juurde, kuid osa
inimesi keeldub sellest abist, kuna psühholoogi juures käimist varjutab vaimse tervise probleemide stigma ning
kogemusnõustajate hulgast ei leita alati endale sobivat. Nii võib osa inimesi oma murega üksi jääda ning ravile ja
oma tavaelule keskendumise asemel võib võimust võtta masendus. HIV-positiivsed inimesed kardavad näiteks
diskrimineerimist tööandja poolt ja on uute lähisuhete loomisel kimbatuses. Soovime lahendust, mis pakuks inimesele
sobival ajal ja kohas temale sobival moel tuge ning võimalust olla omakorda ka teistele toeks.

Probleem
• Vaimse tervise probleemide stigma takistab psühholoogilise abi
otsimist.
• Edukultus takistab inimest oma muresid teistega jagamast ja abi
otsimast.
• Nõustamine on aja ja kohaga piiratud. Kogemusnõustamine on
kättesaadav ainult praegustele ja endistele uimasteid süstivatele
HIV-positiivsetele inimestele.
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Vajadused

Kellele?

• Võimalus saada abi asukohast ja kellaajast sõltumata.
• Võimalus jääda soovi korral anonüümseks.
• Suurem kogemusnõustajate valik, arvestades erinevate
kasutajarühmade vajadustega (nt töötud sõltlased ja
töötavad pereemad).
• Võimalus vestelda teiste HIV-positiivsete inimestega, et
üksteise kogemustest õppida ja üksteist toetada.
• Saada praktilisi nõuandeid erinevate elu- ja haiguse
etappide jaoks (nt uute suhete loomine).
• Nõustamine on kooskõlas ravijuhistega.

ARTUR

MARIA

HIV-positiivsetele inimestele, erinevad
sihtrühmad, nii Arturi kui ka Maria persoona.

• Võimalus saada abi nii eesti kui ka vene keeles.

Inspiratsiooniks
• HIV-positiivsetele online abivahendid alates
suhtlusvõrgustikust ja viisruskoormuse kalendrist kuni
ravimimeeldetuletuste ja hariduslike lahendusteni, UK (veeb)
• Virtuaalne patsientide võrgustik Patients Like Me, USA
(veeb)
• Vaimse tervise rakendus, OCD äpp, USA (artikkel)
• Virtuaalne käitumuslik-kognitiivne teraapia „This Way Up“
depressiooni raviks, Austraalia (veeb)
• Eluviisi muutust toetav digiteenus Omada, USA (veeb)

Visioon

Vaimse tervise rakendus, https://www.pomona.edu

Ükski HIV-positiivne
inimene
ei ole oma murega üksi.
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Täname
Täname kõiki, kes on aidanud kaasa HIV-positiivsete inimeste ning nendega tegelevate tervishoiu- jt spetsialistide
vajaduste kaardistamisele ning konkursi tarbeks probleemipüstituse sõnastamisele. Strateegilise disaini töötoas
30.–31. mail 2016 osalesid:
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Konkursi HIVdigital lähteülesanne on koostatud ajavahemikul mai–juuni 2016.

Tellija: Tallinna Teaduspargi Tehnopol klaster Connected Health, kontaktisik Kitty Kubo
(kitty.kubo@tehnopol.ee, 5565 4535)
Täitja: Kontsept Disain OÜ, koostajad Maarja Mõtus (strateegiline disain, eksperdiintervjuud, küljendus),
Kaia Beilmann (antropoloogia, kasutajaintervjuud) ja Eva Eldermann (teenusedisain)
Fotod: Andres Raudjalg, Maarja Mõtus
Keeletoimetus: Kristel Ress, Päevakera OÜ

