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Jaanus Harro on psühhofüsioloogia professor 

alates 1998. aastast. Ta on omandanud 

doktorikraadi Tartu Ülikoolis 

psühhofarmakoloogia erialal ja meditsiiniteaduse 

doktorikraadi Uppsala Ülikoolis. 2001 aastal 

asutas Jaanus Harro Eesti Käitumis- ja 

Terviseteaduste Keskuse. Tema peamiseks 

uurimissuunaks on afektiivne neuroteadus, 

hõlmates loomade ja inimeste tervisega seotud 

käitumise longitudinaalset uurimist. Dr Harro on 

rohkem kui 180  erialase publikatsiooni autor või 

kaasautor. Ta on Ajakirja "Acta 

Neuropsychiatrica" toimetuskolleegiumi liige ja 

Ajakirja "European Neuropsychopharmacology" 

valdkonnatoimetaja ning maailma terviseorganisatsiooni (WHO) nõuandva ravimisõltuvuseekspertide 

komitee liige. Dr Harro on Kuningliku Teadusseltsi välisliige Uppsalas. 

jaanus.harro@ut.ee  

 

Jan Ivar Ernø on kliiniline psühholoog spetsialiseerumisega täiskasvanute 

kliinilisele psühholoogiale. 

 Jan Ivar Ernø  töötab Oslo Ülikooli haiglas, laste vaimse tervise ja sõltuvustega 

tegelevas osakonnas. Eelnevalt on Jan Ivar Ernø töötanud täiskasvanud 

patsientidega nii ambulatoorses kui ka statsionaarses ravis. Oma töös 

täiskasvanutega keskendus Jan Ivar meeleoluhäiretega patsientide 

rehabilitatsioonile ja multi-family gruppidele. Jan Ivar hakkas laste ja peredega 

tegelema 2010. aastal kui ta asus tööle oma praegusele ametikohale. Kaks aastat 

kestnud ümberkorralduste käigus on tal olnud keskne roll kaasaegsete 

ravimeetodite väljatöötamisel. Kliinilise töö kõrval laste ja nende peredega teeb 

Jan Ivar ka koostööd Oslo ja Akershusi Ülikooli rakendusteaduste kolledžiga, et 

arendada kursust arena flexible meetoditest. Kasutades oma kogemust nii laste kui 

ka täiskasvanutega on ta suunanud oma tähelepanu lapse-vanema vahelisele 

suhtlusele ja  kiindumusteooriatele.  JANERN@ous-hf.no 

 

Anne Marte Feen töötab Oslo Ülikooli haiglas, laste vaimse tervise ja sõltuvustega tegelevas 

osakonnas psühhiaatriaõena. Anne Marte on saanud õe väljaõppe Ülikooli Akershusi kolledžis ja 

spetsialiseerunud vaimse tervise õenduse valdkonnale. Kuigi Anne 

Marte Feen töötab peamiselt lastega on tal ka kogemus üldisest 

taastusravist Assistential Noruega keskusest Hispaanias. Tema 

kogemused lastega on nii statsionaarses ravis kui ka arena flexible 

meetodite rakendamises, olles kokku puutunud enamike diagnostiliste 

gruppidega. Anne Marte erilise tähelepanu all on ärevushäirega 

lapsed, autismispektsihäired ja vastavad ravimeetodid nagu CBT 

(Coping Cat) ning traumapõhine teraapia. Lisaks igapäevatööle 

töötab ta samuti arenda flexible meetodite kursuste arendamise 

raames Oslo ja Akershusi Ülikooli rakendusteaduste kolledžis. Lisaks 

seisab Feen lapspatsiendide õiguste eest. ANNFEE@ous-hf.no  
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Saara Salo on doktorikraadiga kliiniline lapsepsühholoog ja 

psühhoterapeut (pereteraapia, vanema-väikelapse teraapia treener), 

Theraplay-treener ning -superviisor.  Saara Salo on üle 10 aasta 

töötanud väikelaste üksuses Helsingi Ülikooli keskhaiglas. 

Sagedasemad teemad, millega ta oma töös kokku puutub on 

varajased imetamis- ja söömishäired, mis on sageli seotud 

somaatiliste probleemidega, kiindumusprobleemid ning teised 

arengu- ja suhteprobleemid (sh enneaegsed lapsed) tihedas koostöös 

pediaatria osakonnaga. 

Ühtlasi on Saara Salol erapraksis, kus ta superviseerib, koolitab ja 

teeb psühhoteraapiat ning laste arenguhindamisi. Ta on uurinud 

sõltuvuprobleemidega ja depressivseid emasid seoses 

mentalisatsiooni ning varajase vastastikuse mõjuga. Eriti huvitatud 

on ta mitmesuguste sekkumismoodulite välja arendamisest 

erinevatele varajaste seotusprobleemide ja 

mentalisatsioonidefitsiidiga lastele (lühiajalised vanemlikud grupid 

söömishäiretega lastele ja pikemad düaadilise ravi moodulid). Oma 

töös kombineerib Saara erinevaid vanema-lapse koostoimimise 

tehnikaid (Theraplay, emotsionaalse kättesaadavuse hindamine), et laiendada mentalisatsioonil 

põhinevat arusaama, miks vanemad ja lapsed käituvad just sellisel viisil nagu nad seda teevad. 

saara.salo@theraplay.fi  

 

 

 

Ere Vasli on lastepsühhiaater ja käesolevalt keskendub laste ja noorukite 

söömishäiretele. Lisaks põhitööle SA Tallinna Lastehaiglas on ta tegev vaimse 

tervise edendamise ja teadlikkuse tõstmisele suunatud organisatsioonis MTÜ 

Peaasjad, kus on juhatuse liige.  

ere.vasli@lastehaigla.ee  

 

 

 

 

 

 

Anne Kleinberg on Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja 

alates 2012. aastast ja varasemalt 2004-2012 lastehaigla 

psühhiaatriateenistuse juhataja. 2014. aasta veebruarikuus kaitses ta oma 

doktorikraadi. Lisaks on ta läbinud pereteraapia ja psühhoanalüütilise 

psühhoteraapia väljaõpped. Ta on laste vaimse tervise keskuste 

kontseptsiooni eestvedaja ja Eesti Psühhiaatrite Liidu lastepsühhiaatria 

sektsiooni esimees ning mitmete erialaorganisatsioonide juhatuse liige. 

anne.kleinberg@lastehaigla.ee  

 

 

 

Karmen Saul on lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuse ja magistriõppe 

sotsiaaltöö erialalal. Ta on töötanud aastatel 2006-2013 Tallinna Lastehaigla 

psühhiaatriakliiniku noorukite osakonnas noorsootöötajana. Alates 2011. aastast on ta 

lastehaiglas käitumisprobleemidega noorukite grupiteraapia juhendaja ning 2012. 

aastal loodud Lastehaigla outreach mobiilses meeskonnas sotsiaaltöötaja. Karmen on 

täiendanud ennast pereteraapia ja muusikateraapia algkursustel ning läbinud laste- ja 

noorukite grupijuhtimise täiendkoolituse. Alates 2013. aastast omandab Karmen 

kogemusi lastekaitsetöötajana.  

karmen.saul@lastehaigla.ee  
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Inge Presmann on töötanud laste ja noorukite käitumis-ning 

sõltuvushäirete osakonnas selle loomisest 2001. aasta oktoobrikuus 

Viimased 6 aastat on Inge olnud osakonna vanemõde. Lisaks on Inge 

outreach meeskonna liige ja hetkel on tal käsil vaimse tervise õenduse 

täiendõppe läbimine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Ta on osalenud 

erinevatel kursustel nagu näiteks motiveeriv intervjueerimine, 

pereteraapia algkursus ja noorukite grupitöö. 

inge.presmann@lastehaigla.ee  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marileen Olenko on kliiniline lapsepsühholoog ja töötab väikelaste 

psühhiaatria osakonnas. Õpib laste ja noorte psühhoanalüütiliseks 

terapeudiks. Teda huvitab autismi varajane märkamine, diagnostika ja 

sekkumine nii psühholoogilisest kui ka eripedagoogilisest lähtekohast. 

Marileen annab ülevaate lasteaia õpetajate nõustamisgruppide tööst. 

marileen.olenko@lastehaigla.ee  

 

 

 

Marje Oja on töötanud Tallinna Lastehaiglas 1997. aastast. Viimased 

aastad on ta olnud noorukite käitumis- ja sõltuvushäirete osakonna 

psühholoog ja tema töö hõlmab suhtlemist nii noorte kui ka nende 

vanematega. Marje on omandanud psühhoanalüütilise psühhoteraapia 

väljaõppe fookusega noorukite probleemidele. Lisaks viib ta läbi 

lapsevanemate nõustamisgruppe ja juhtumiarutelusid sotsiaal- ning 

koolitervishoiutöötajatele.  

marje.oja@lastehaigla.ee  
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