
14

Süsteem

Lege Artis nr 1 (25) / jaanuar 2004

Diagnoosipõhised kompleks-

teenused on statsionaarse

eriarstiabi tervishoiuteenuste

tasustamise süsteem (vt

lisaks 2003. a Lege Artist nr

3 ja nr 4, kus on pikemalt juttu

DRG-süsteemi arengust). 

Diagnoosipõhised kompleksteenused on

inglise keeles tuntud kui DRG-süsteem

(lühend tuleneb ingliskeelsest nimetusest

diagnosis related groups). Eestis rakendub

DRG-süsteem alates 2004. a 1. aprillist,

samal ajal kui algab uus lepinguperiood

tervishoiuteenuse osutajaga. 

Haigekassa on võtnud suuna liikuda

DRG-põhisele rahastamisele juba 2001.

aasta alguses. Rahastamissüsteemi muut-

mise peamine eesmärk on suurendada

raviasutuste motivatsiooni töötada efek-

tiivselt ja samas säilitada patsiendikeskse

rahastamise printsiip. 

Maailmas on kasutusel mitmeid DRG-

süsteeme. Eestis võetakse kasutusele

Põhjamaades kasutusel olev NordDRG-

süsteem. NordDRG-süsteemi valiku

tingis mitu asjaolu. Üks enam määravaid

põhjuseid oli see, et Põhjamaades re-

guleerib NordDRG arendust Põhjamaade

Klassifikaatorite Keskus (Nordic Center of

Classifcations in Health Care), mis oli

valmis pakkuma Eestile igakülgset

tehnilist tuge (alates DRG grupeerija

valmistamisest kuni koolituste

tegemiseni). Samas puuduvad sellel

keskusel ärilised huvid, mis muudab

Eesti jaoks NordDRG-süsteemi kasutuse-

levõtmise tunduvalt odavamaks kui oleks

ükskõik millise teise levinud DRG-süstee-

mi ülevõtmine. Lisaks räägib Põhjamaade

süsteemi kasuks asjaolu, et Eesti saab

hakata kaasa rääkima NordDRG aren-

dustöös ning kohandada Eesti DRG ver-

siooni vastavalt meie vajadustele. 

Lisaks eeltoodule on NordDRG

eeliseks see, et kogu vajalik sisendinfo

(diagnoos, teostatud kirurgilised protse-

duurid ja patsiendi tunnused) on Eestis

rutiinselt kogutav. Teised DRG-süsteemid

oleks aga vajanud lisainfot, mida Eestis

hetkel ei koguta ja lähiajal ei ole plaanis

koguma hakata.

DRG grupeerimisloogika 

Tervishoiuteenuste loetellu on 1. jaanua-

rist lisandunud 498 DRG koodid, nime-

tused ja piirhinnad. Erinevalt teistest ter-

vishoiuteenuste loetelu teenustest ei ole

võimalik raviarve täitmisel otsida

loetelust sobivat DRG-rühma, vaid selle

teeb raviarve täitja eest DRG-grupeerija. 

DRG grupeerimisloogika (ehk see,

kuidas ravijuht klassifitseeritakse ühte või

teise DRG-rühma) põhineb eeldusel, et

ühte DRG-sse kuuluvad ravijuhud

peavad olema ressursikulu ja kliinilise

väljundi poolest sarnased. Sellele eelduse-

le tugineb kogu DRG loogika.

Esmalt jagatakse patsiendid põhidiag-

noosi alusel 25 rühma (ehk põhidiag-

noosirühma, ingl k main diagnostic category,

MDC). Neisse rühmadesse jagamine

toimub peamiselt organisüsteemi alusel nii,

et ühte rühma satuksid kliiniliselt sarnased

ravijuhud. Näiteks on põhidiagnoosirüh-

mad silmahaigustele, hingamiselundite

haigustele jne.

Seejärel võib eristada kirurgilisi ja mit-

tekirurgilisi DRG-rühmasid. Kirurgi-

lisesse DRG-rühma kuuluvad juhud, kui

patsiendile on tehtud üldjuhul operat-

sioonituba vajav kirurgiline protseduur.

Kuna kirurgilise protseduuri ressursikulu

võib olla väga erinev, siis jagatakse rüh-

mad veel peamise kirurgilise protseduuri

alusel DRG-rühmadesse nii, et ühte DRG-

rühma satuksid võimalikult sarnase

ressursikuluga ravijuhud. 

Kuna üksnes teostatud protseduur ei

pruugi ressursikulu adekvaatselt kajasta-

da, siis arvestatakse DRG-rühmadesse

jagamisel veel patsiendi kaasuvaid diag-

noose ja vanust juhul, kui need tegurid

põhjustavad olulist erinevust ravijuhu

ressursikulus. 

Kaasuvate diagnoosidena ei võta DRG

loogika arvesse mitte kõiki diagnoose,

vaid ainult neid, mille puhul süsteemi

arendajad (Põhjamaade keskuse töörüh-

mad) on veendunud, et need suuren-

davad oluliselt ravijuhu ressursikulu.

Suures osas on kaasuvate diagnooside

loetelu kõigil juhtudel ühesugune, kuid

sõltuvalt põhidiagnoosist on ka erinevusi.

Patsiendi vanust arvestatakse grupee-

rimisloogikas samuti juhtudel, kui vanus

tingib olulisi erinevusi ravijuhtude ressur-

sikuludes. Enamasti on vanusepiiriks,

mida arvesse võetakse, 17 aastat. Näiteks

on eraldi DRG-rühmad kurgu- ja/või

ninaneelumandli eemaldamise korral alla

17-aastastele ja üle 17-aastastele.

Mittekirurgilised ravijuhud grupeeri-

takse sarnast ressursikulu eeldavate

põhidiagnooside alusel. Edasi toimub sar-

naselt kirurgilistele DRG-rühmadele

jagunemine kaasuvate diagnooside ja

vanuse alusel.

Triin Habicht

Tervishoiu-ökonoomika peaspetsialist

Eesti Haigekassa*

DRG-põhine statsionaarse eriarstiabi
tasustamine 2004. aastal

*) Artikli kirjutamise hetkel töötas autor Eesti Haigekassas.
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Kirjeldatud loogikat kasutades gru-

peerib vastav arvutiprogramm kõik ravi-

juhud DRG-rühmadesse. Info, mida see

grupeerija DRG-rühma määramiseks

vajab, on raviarvel juba praegu olemas

ning seega mingit uut infot ei ole vaja lisa-

da. Kõige visuaalsemalt on DRG loogikat

kirjeldanud põhjamaalased NordDRG

näitel ning see on ära toodud ka internetis

[http://norddrg.kuntaliitto.fi/manu-

al_2003_EST]. 

DRG piirhind

Kõige enam diskussioone on kindlasti

põhjustanud DRG piirhinna arvutamise

põhimõtted. Sarnaselt kõigile tervishoiu-

teenustele on ka DRG piirhind vastava

DRG-rühma eest saadav maksimaalne

tasu. Oluline on siinkohal rõhutada, et

DRG piirhind on leitud põhimõttel, et see

kataks vastavasse DRG-rühma kuuluva

keskmise ravijuhu kulud. Seetõttu on

DRG piirhind vastavasse DRG-rühma

kuuluvate ravijuhtude keskmine mak-

sumus. Kuna alati on ka väga kalleid ravi-

juhte, mis on keskmistest tunduvalt

erinevad, siis neid hakatakse tasustama

vastavalt erandite reeglitele endiste

põhimõtete kohaselt (vt punkt 6).

DRG piirhinna arvutamise aluseks on

kehtiva tervishoiuteenuste loetelu piirhin-

nad. Kui väita, et tervishoiuteenuste

loetelu hinnad on tasakaalust väljas, siis

tuleb arvestada seda, et arstid kasutavad

teatud määral tervishoiuteenuste loetelus

olevaid piirhindu selliselt, et valede pro-

portsioonidega piirhindu ravijuhu

(raviarve) tasandil tasakaalustada.

Näiteks, kui patsiendi esimeste ravipäe-

vade kulud haiglas on suuremad kui vas-

tava voodipäeva piirhind, siis hoitakse

patsienti haiglas mõned päevad kauem, et

katta järgnevate vähemkulukate voo-

dipäevade arvel kulud ravijuhu tasandil.

Samuti on raviasutused kurtnud, et

toimub sarnast tüüpi ravijuhtude vahe-

line ristsubsideerimine, st mõne patsiendi

puhul võivad kulud olla suuremad kui

saadav tulu, kuid teisalt on jälle ravijuhte,

mille kulud on väiksemad kui saadav

tulu. Seetõttu tasakaalustub DRG tasandil

kehtivate piirhindade ebaproportsionaal-

sus.

Selleks et välistada väga kallite/oda-

vate ravijuhtude – erandite (outliers) –

mõju keskmisele maksumusele, eemal-

datakse need piirhinna arvutustest, kasu-

tades selleks järgmist lähenemist.

Kõigepealt eemaldatakse igast DRG-rüh-

mast raviarved, mille maksumus on

suurem (väiksem) kui raviarve keskmine

maksumus pluss (miinus) kolm keskväär-

tuse standardhälvet. Seejärel leitakse uus

keskmine maksumus ning omakorda

eemaldatakse raviarved, mille maksumus

on suurem (väiksem) kui keskväärtus

pluss (miinus) kaks keskmist keskväär-

tuse standardhälvet. Järele jäänud andme-

tel leitud DRG-rühma keskmine mak-

sumus on DRG piirhinnaks (vt joonis 1). 

DRG kaalud 

DRG piirhindadega on tihedalt seotud ka

DRG kaalu (weight) mõiste. DRG kaal ei

ole tegelikult midagi muud, kui vastava

DRG-rühma piirhinna ja kõigi ravijuh-

tude keskmise maksumuse1 jagatis.

Keskmise maksumusega ravijuhu kaal on

seetõttu 1. Need ravijuhud, mille kaal on

suurem kui 1, on keskmisest ressur-

simahukamad, ning vastupidi. DRG

piirhinna, kaalu ja baashinna omavahe-

line seos on väljendatav ka järgneva

valemiga:

DRG piirhind = DRG kaal x baashind

Kuna DRG kaal väljendab DRG-rühma

suhtelist ressursikulu keskmise kuluga

ravijuhu korral, siis saab seda kasutada

eri objektide (raviasutused, haigekassa

piirkonnad, erialad) võrdlustes. 

Joonis 1. DRG piirhinna arvutamine. Erandid

Odavad ravijuhud

Ravijuhud

Kulukad ravijuhud

1. etapi
erandjuhud
< –3 x SD

2. etapi
erandjuhud
< –2 x SD

Juhud pärast
erandite

eemaldamist

2. etapi
erandjuhud 
> +2 x SD

1. etapi
erandjuhud 
> +3 x SD

Keskmine ravijuhu maksumus
pärast 1. ja 2. etappi

Esialgne keskmine

1 Siinkohal on mõeldud DRG-dega hõlmatud ravijuhtude

keskmist maksumust, mida DRG kontekstis võib nimetada

ka “baashinnaks” (base rate)
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DRG kaaluga seotult tuleks veel

mainida casemix-indeksi mõistet. Casemix-

indeks (casemix index) leitakse, sum-

meerides ravijuhtude (nt raviasutus,

kogu Eesti) DRG kaalud ning jagades

selle summeeritud ravijuhtude arvuga.

Näiteks 2003. a I poolaasta andmetel on

haigekassa piirkondi võrreldes kõige

väiksem casemix-indeks Ida-Virus (0,89)

ning kõige suurem Harjus (1,00).

Eeldusel, et ravi- ja kodeerimistavad on

mõlemas piirkonnas sarnased, saaks tule-

mustest järeldada, et Harju piirkonna

kindlustatutel on suuremad raviva-

jadused. Piirkondade võrdlust on

haigekassa juba varem 2002. aasta kohta

teinud ning need tulemused on kõigile

kättesaadavad haigekassa kodulehel

(http://www.haigekassa.ee/HK/Raviasu

tusele/DRG_HK.xls). 

Samuti võimaldab casemix-indeks võr-

relda omavahel raviasutusi. Kui raviasu-

tus, mille puhul casemix-indeks on suurem

kui 1, tegeleb keskmisest ressursimahuka-

mate ravijuhtudega. 

DRG-põhise tasustamise

reeglid 2004. aastal

DRG piirhinnad hakkavad kehtima 2004.

aasta 1. aprillist, samal ajal kui algab

haigekassa ja raviasutuste uus lepingupe-

riood. DRG alusel rahastamist ra-

kendatakse statsionaarses eriarstiabis ja

päevakirurgias juhul, kui patsient viibis

ravil vähemalt 6 tundi. 

DRG alusel rahastamine toimub 2004.

aastal osaliselt, st ühe statsionaarse

raviarve eest tasumisel võetakse DRG

piirhind arvesse osakaaluga 0,1 ning

muude arvel märgitud tervishoiu-

teenuste piirhindade summa osakaaluga

0,9. Näiteks joonisel 2 toodud hüpo-

teetilise näite korral on raviarvele märgi-

tud teenuste põhine raviarve kogusum-

ma 9 000 krooni ning DRG-põhine

summa 10 000 krooni. Võttes arvesse

vastavaid osakaale 0,9 ja 0,1 tuleb

raviarve kogusummaks 9 100 krooni. 

DRG-põhise rahastamise suhteliselt

väike osakaal on esimesel aastal otstar-

bekas, sest võimaldab riskivabamalt har-

juda uue süsteemiga. Täielik üleminek

DRG-põhisele rahastamisele oleks

esimesel aastal liiga suur risk, sest ravi-

asutused ei ole veel uue süsteemi

põhimõtetega harjunud. 

Eraldi tuleks rõhutada, et DRG

piirhinnad on leitud, tuginedes prae-

gusele informatsioonile, ja juhul kui

diagnooside ja protseduuride märki-

mine raviarvel on olnud puudulik, siis

avaldab see otsest mõju ka arvutatud

piirhindadele. Kuna aga huvi klassi-

fikaatorite õige kasutamise vastu ei teki

enne, kui selle alusel alustatakse tasu-

mist, siis on valitud väga madala

osakaaluga DRG-põhine tasustamine.

Siis tekib huvi koode õigesti märkida

ning seejärel on võimalik DRG piirhin-

nad üle arvutada ja liikuda juba suure-

ma osakaaluga DRG-põhise rahastamise

suunas.

DRG erandid

DRG erandid on vastava DRG-rühma

väga odavad või väga kallid ravijuhud

ning teatud põhierialade ravijuhud.

DRG erandite tasustamise reeglid lepi-

takse kokku ravi rahastamise lepingus.

Erandi rahastamine toimub 100%

teenusepõhiselt, st ei arvestata üldjuhul

kasutatavaid osakaale 0,9 ja 0,1.

Põhierialad, mille osas DRG-põhist

rahastamist ei rakendata, on esmane

järelravi, taastusravi ja psühhiaatria.

Nende põhierialade tegevus ei ole

NordDRG-süsteemiga hästi kirjeldatav,

kuivõrd tegu on ennekõike aktiivravile

suunatud klassifikaatoriga.

Kui tegu ei ole põhierialast tuleneva

erandiga, siis kasutatakse erandite

määramiseks DRG erandite piire. Seega

on erandiks ravijuht, mille raviarve

teenuste kogusumma jääb väljapoole

vastava DRG erandite piire. DRG eran-

dite alumised ja ülemised piirid aval-

datakse Eesti Haigekassa koduleheküljel.

DRG 2004. aasta erandite ülemine

piir on leitud oluliselt kallimate ravi-

juhtude eemaldamise metoodikaga,

nagu on arvutatud ka DRG piirhinnad.

Alumist erandipiiri ei olnud võimalik

leida sarnaselt ülemisele erandipiirile,

sest valdavalt oli alumise piiri väärtus

negatiivne. Seetõttu on erandite alu-

miseks piiriks võetud 369 krooni, mis

on järelravi 1 voodipäeva piirhind (v.a

DRG 467 “Muud tervist mõjutavad

tegurid”, kus on põetuse, hoolduse

voodipäeva piirhinnaks 135 krooni,

sest peamiselt rakendatakse seda

haigeid lapsi saatvate lapsevanemate

korral). Alumise piiri kehtestamine on

vajalik, kuna praegu esitatakse ka selli-

seid statsionaarse eriarstiabi ravi-

arveid, kus arvele on märgitud vaid

üks odav uuring või protseduur, ning

kuidagi ei ole põhjendatud selliste ravi-

juhtude tasustamine DRG alusel. 

Kokkuvõte

Käesoleval aastal rakendub DRG-

põhine tasustamine küll veel suhteliselt

väikese, 10% osakaaluga, kuid

järgnevatel aastatel peaks see osakaal

suurenema 30–50%-ni. Pikemas pers-

pektiivis on tõenäoliselt võimalik juba

täielik DRG-põhine rahastamine, kus on

säilitatud erandite rahastamiseks eraldi

süsteem.

DRG 
Summa 

(kroonides)

DRG piirhind 10 000

Teenused Summa

Voodipäevad 2 000

Uuringud 1 000

Operatsioonid 4 000

Anesteesia 1 000

Teenused kokku                            

9 000 × 0,9 = 8 100

Arve summa kokku                        

1000 + 8 100=9 100 krooni

DRG osakaal 0,1

DRG kokku 10 000 × 0,1 = 1 000 

Teenuste osakaal 0,9


