
 

 

Isiksusehäirete hindamise koolitus 2013.a.  
 

Tartu Ülikooli isiksusehäirete uurimisrühm alustab 2013. aastal koolitustegevusega. Kavas on 

ülevaade isiksusehäirete süstemaatikast ja diagnostikast ning kahe põhimeetodi, struktureeritud 

intervjuu IPDE-ICD-10 ja kohaneva ja mittekohaneva isiksuse testi SNAP kasutajakoolitused. 

Samuti tutvustatakse selles valdkonnas läbi viidud empiirilisi uurimusi Eestis ning 

isiksusehäirete tulevikuperspektiive kogu maailmas.  

 

Esimene, IPDE-ICD-10 struktureeritud intervjuu kasutajakoolitus, algab 2013.a. märtsis. 

Kursus sisaldab neli 6-tunnist õppepäeva. 

Toimub laupäeviti: 8.03., 15.03., 5.04., 19.04. kell 10.00 - 16.00. 

Koht: Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn.  

 

Kursus on eelduseks SNAP-testi kasutajakoolitusele, mis toimub 2013.a. sügissemestril. 

 

Kasutajakoolitusel osalemise eelduseks on psühhiaatri või psühholoogi kutse või vastavus 

psühholoogikutse eeldustele: magistrikraad psühholoogias akrediteeritud õppekavaga ülikoolist 

ning juhendatud praktiserimine/erialal töötamine.  

 

IPDE-ICD-10 kasutajakoolitus annab süstemaatilise ja  kvantitatiivse meetodi, et oma 

diagnostilisele tööle rahvusvaheliselt tunnustatud empiiriline alus kindlustada. IPDE-ICD-10 

intervjuud, nagu kõiki erialameetodeid võivad iseseisvalt kasutada vaid psühhiaatrid ja kutsega 

kliinilised psühholoogid. Psühholoogid, kellel ei ole veel kutset, võivad testi kasutada kliinilises 

töös ja üksikisikute kohta järelduste tegemisel vaid kasutajakoolituse läbinud kutsega 

psühholoogi juhendamise all. 

 

Kasutajakoolituse hind on 210 eurot. EPL-i ja/või EKKA liikmetele soodushind 190. 

 

Koolituse korraldab isiksusehäirete TÜ uurimisrühm, koolitajad on Kärt Lust-Paal, Andres 

Kaera, Maie Kreegipuu, Mariliis Rannu ja Aivi Kaasik. Kursuse maht on 4 EAP (104 tundi), 

sealhulgas 24 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd. Kursuse programm on toodud lisas. 

 
 

Registreerimine ja info: Kärt Lust-Paal, kart.lust@gmail.com, +3725266100  
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Kursuse „ IPDE STRUKTUREERITUD INTERVJUU“ AINEKAVA 

Aine nimetus:  IPDE Struktureeritud intervjuu 

Aine nimetus inglise keeles: Structured Interview IPDE 

Maht:   4 EAP (3 AP)  

Annotatsioon: Kursus kuulub isiksusehäirete hindamise programmi erialaainete hulka. 

Kursuse läbimine on SNAP-testi kasutajalitsentsi taotlemise üheks eelduseks. Kursusel antakse 

ülevaade struktureeritud intervjuust kui isiksuse uurimise meetodist, selle ajaloolisest ja 

teoreetilisest taustast, psühhomeetrilistest näitajatest ning läbiviimise ja interpreteerimise 

põhimõtetest. Keskne osa on praktilisel treenimisel: harjutatakse intervjuu planeerimist, 

läbiviimist, vastuste protokollimist ja skoorimist, tulemuste interpreteerimist ja kokkuvõtete 

kirjutamist.  Lisaks auditoorsele tööle on ette nähtud ka praktilised koduülesanded: intervjuu 

läbiviimine vähemalt kahel erineva häirega ja ühel normaalsel isikul. Neist vähemalt üks 

intervjuu tuleb lindistada. Lindistatud vastuste skoorimist harjutatakse praktikumis.  

Vastutav õppejõud: Maie Kreegipuu, MSc (psühholoogia) 

Õppejõud: Andres Kaera, MA (psühholoogia), Mariliis Rannu, MA (psühholoogia); Kärt Lust, 

MA (psühholoogia); Aivi Kaasik MA (psühholoogia) 

Osalejad: Osalejate arv on piiratud – kuni 25 inimest ühel kursusel. Osaleda võivad  kutsega 

 kliinilised psühholoogid ja kutsetaotlejad.  

Eeldusained:  Eeeldusaineid ei ole. Kursusel osalemise eeldused on  

 (1) praktiline töö kliinilise psühholoogia alal ja 

 (2) kliinilise psühholoogi kutse alushariduse olemasolu: magistrikraad psühholoogias või 

 sellele vastav haridus (nt ENSV ülikooli psühholoogidiplom). 

Toimumine:  neli 6-tunnist  õppepäeva: 8.03., 15.03., 5.04., 19.04. 2013 Tallinnas  

Hindamine: Kursus lõpeb arvestusega koduülesannete põhjal. Arvestuse saamise eelduseks on 

 osalemine seminarides ja praktikumides, praktiliste koduülesannete esitamine (3 isiku 

 IPDE-ICD-10  intervjuude kokkuvõtted ja kaasnevate mõõtvahendite tulemused, 

 sealhulgas ühe isiku kohta tuleb esitada ka intervjuu lindistus ja tulemuste interpreteering 

 kirjaliku kokkuvõttena). Seminaridest/praktikumidest puudumise korral esitada 

 täiendav kodutöö: uuringud lisa-isikul, mis on analüüsitud puudutud teemast lähtudes. 

 Hilinenud tööd tuleb esitada kursuse lõpuks, erandlike asjaolude korral võib anda 

 lisatähtajaks kuni 2 kuud pärast kursuse lõppu. 



Õppetöö kava: 

Töövorm Teema 

Loeng Struktureeritud intervjuu meetodi üldiseloomustus, IPDE-ICD-10 ülesehitus, 

ajalooline ja teoreetiline taust.  

Loeng Ülevaade spetsiifilistest isiksusehäiretest ICD-10 ja DSM-IV süsteemis. 

Praktikum IPDE-ICD-10 struktureeritud intervjuuga tutvumine, läbiviimise harjutamine.  

Seminar A-klastri isiksusehäirete tunnused ja nende avaldumine intervjuus.  

Praktikum Intervjuu läbiviimisel tekkinud probleemide läbiarutamine, intervjuu raskete  

kohtade  harjutamine. 

Praktikum Intervjuu vastuste skoorimise harjutamine. 

Seminar B-klastri isiksusehäirete tunnused ja nende avaldumine intervjuus.  

Praktikum Intervjuu vastuste skoorimise harjutamine, rõhuga B-klastri häiretel. 

Praktikum Intervjuu tulemuste kokkuvõtmine, käsiraamatu hindamisjuhiste kasutamine. 

Seminar C-klastri isiksusehäirete tunnused ja nende avaldumine intervjuus.  

Praktikum Intervjuu tulemuste interpreteerimine ja kokkuvõtete kirjutamine. 

Praktikum Kursusel õpitu läbiarutamine ja omandatu rakendamise planeerimine. 

Õpetavad: 8.03. Mariliis Rannu, 15.03. Andres Kaera., 5.04 Aivi Kaasik, 19.04. Maie Kreegipuu 
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* See tekst jaotatakse osalejatele õppematerjalina esimesel õppesessioonil 

 


