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Auditi meeskond

DNV

Auditi aruanne

EESTI HAIGEKASSA

ISO 9001

Kokkuvõte juhtkonnale

Tähelepanu valdkonna tulemused
Tähelepanu valdkond – Osakondade vaheline ja osakonna sisene kommunikatsioon.
Positiivsed tähelepanekud

Kõrge 5

Toimiv osakondade sisemine kommunikatsioon – peamiselt regulaarsete
koosolekute kaudu (ehkki see on erinevate osakondades üles ehitatud
mõnevõrra erinevatel põhimõtetel - näiteks regulaarsed osakonna koosolekud
protokollimisega või ilma, koosolekud juhtkonna liikmete osavõtul jms)

4
3
2
Madal 1
Ohje tase

Sisemise kommunikatsiooni parendamise vajaduse tunnustamine nii
juhtkonna kui osakondade juhatajate poolt
Analüüsitud põhjuseid infovahetuse teemale madala hinnangu andmisel
viimase personali küsitluse raames (ajastus, talituste juhtide ebapiisav
kaasamine oluliste struktuurimuutuste tegemise faasis)
Tervise edendamise ja kommunikatsiooni arengukava koostamine (20162019)
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EESTI HAIGEKASSA

ISO 9001

Kokkuvõte juhtkonnale
Tähelepanu valdkond – Osakondade vaheline ja osakonna sisene kommunikatsioon.
Peamised parendamise valdkonnad
Otseselt parendamise vajadusi auditi käigus ei ilmnenud, peamine on
teadvustada infovahetuse olulisust

Üldine kokkuvõte
Auditi käigus täheldatud olulisemad tähelepanekud väljaspool tähelepanu valdkonda
Positiivsed
tähelepanekud

Juhatuse esimehe märkimisväärne roll kvaliteedijuhtimissüsteemi pideval
parendamisel
Põhiprotsessi etappe paremini toetava struktuurimuudatuse põhjalik
ettevalmistamine juhatuse poolt ja protsessi edukas läbiviimine
Enamuse põhiprotsessi puudutavate protseduuride ajakohastamine
lühikese aja jooksul. Samas andsid auditeeritavad endile aru, et arengus
on läbitud alles üks etapp
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Kokkuvõte juhtkonnale
Olulised täiendused tehtud protseduurides – eelkõige kirjeldatud
tegevuste regulaarse „sisekontrolli“ nõude kehtestamine (Kontroll-lehed)
Arengukavades toodud tegevuste jätkuvalt kõrge täitmise tase
Riskihindamise metoodika täiendamine/üldistamine (7 riski, käsitluse alla
võetakse riskid, mille realiseerumise tõenäosus on >50% jm)
Juhatuse poolt tehtavates otsustes (sh tegevusplaanide, dokumentide
kinnitamine vms) kõigi tehtud ettepanekute arvestamine ja kajastamine
Taaskord erinevate uuringute head tulemused (näiteks ETI üldhinne 3,9,
kliendi rahulolu tase – EHK-t usaldas 72% küsitletutest, personali
rahulolu 92% jm)
Personalitemaatika heal tasemel ohje ja edasised arengud (koolituse
strateegia, koolitusplaanid, individuaalsed arenguplaanid, ühiste
pädevusnõuete kehtestamine samal tasemel olevatele töötajatele jm)
Mõistete registri koostamine – lisaks lühendite defineerimisele viited
dokumentidele, kus neid kasutatakse
Siseauditite väga kõrgel tasemel läbiviimine (vt ka aruande teine osa)
Väga põhjalik juhtkonnapoolse ülevaatuse protokoll
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Kokkuvõte juhtkonnale
Peamised
parendamise
valdkonnad

Parendamist vajavaid kitsaskohti auditi käigus ei tuvastatud, väikesed
soovitused on toodud leidude tabelis

Pärast eelmist auditit toimunud suuremad muudatused, mis mõjutavad
juhtimissüsteemi
 Ettevõttes läbi viidud struktuurimuudatused tõid kaasa protseduuride ja tööülesannete muudatused,
mis suures osas olid auditi ajaks realiseeritud. Samas ei ole veel mitmed uued sätted praktikas
rakendatud.

Auditi tulemuste kokkuvõte:
Auditi käigus tuvastatud mittevastavuste arv:

0

I kategooria mittevastavuste arv:

0

II kategooria mittevastavuste arv:

0

Auditi käigus tehtud tähelepanekute arv:

1

Auditi käigus tuvastatud parendamisvõimaluste arv:

3
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Kokkuvõte juhtkonnale
Eelmise auditi mittevastavuste osas tehtud korrigeerivate tegevuste seisund on üle
vaadatud.

0

Eelmise auditi sulgemata mittevastavuste arv:

Märkused:
1) Nõuetele mittevastavuste, tähelepanekute ja parendamisvõimaluste üksikasjadega tutvumiseks vaadake lisatud
"Leidude nimekirja".
2) Vt ka auditi aruande lisa "Leidude määratlus ja mittevastavuste käsitlemise tingimused".

Järeldused


Lõpukohtumisel esitati auditi tulemused ja üldised järeldused ning kooskõlastati need.



Auditi plaani järgiti ilma suuremate muudatusteta.




Juhtaudiitor soovitab ka tähelepanekuid arvesse võtta ja neile vastata.
Juhtaudiitor kinnitab sertifikaadi kehtivuse jätkumist.

Järgmine audit
Soovituslik kuu(päev): detsember 2016
DNV-GL võtab ühendust seoses järgmise auditi kuupäevadega.
Tähelepanu valdkond(nad)


Järgmise auditi tähelepanu valdkond lepitakse kokku enne auditit.
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Kokkuvõte juhtkonnale
Konfidentsiaalsuse avaldus
Käesoleva aruande sisu, sealhulgas kõiki märkmeid ja auditi käigus tehtud kontrollnimekirju, koheldakse rangelt konfidentsiaalselt ning ei
avalikustata kolmandatele isikutele ilma kliendi kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud akrediteerivale organisatsioonile viimase nõudmisel.

Vastutuse piiritlemine
Juhtimissüsteemi audit põhineb olemasoleva informatsiooni pistelisel kontrollimisel. Sellest tulenevalt võib auditi leidudes sisalduda
teatav määramatus. Samuti - kui mittevastavusi ei ole leitud, ei tähenda see seda, et neid ei leidu auditeeritud ja/või teistes
valdkondades. Enne sertifikaadi väljastamist või uuendamist kuulub käesolev aruanne DNV-poolsele sisemisele ülevaatusele, mis võib
mõjutada aruande sisu ja järeldusi.

Lisad

✔ Auditi kava (agenda)

✔ Leidude nimekiri

✔ Audiitori avaldused (vt. allpool)

✔ Leidude määratlus ja mittevastavuste käsitlemise tingimused
(vt. allpool)

Märkus: Lisaks on DNV-l nimekiri inimeste kohta, kes osalesid auditi avamise ja lõpetamise koosolekutel.
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Kokkuvõte juhtkonnale

Lisa – Täiendav teave auditi kohta
Audiitori avaldused
Kontrollitud standardielemendid

Objektiivne tõendusmaterjal ja tulemused

Juhtkonnapoolse ülevaatuse ja siseauditite
protsesside tõhusus

Kvaliteedijuhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus viidi läbi
09.12.2015. Standardi ISO 9001 poolt nõutavad teemad on käsitletud
ja väga põhjalikult kajastatud vastavas protokollis. Lisaks kohustuslikele
teemadele on vaadeldud ka muid ettevõtte jaoks olulisi teemasid –
näiteks personali koolitus, riskide hindamine, dokumentatsioon jm.
Protokoll koos käsiraamatuga annavad hea üldise ülevaate ettevõtte
tegevusest. Protokolli suure mahu tõttu (17 lehekülge) tasuks siiski
edaspidi kaaluda sisukorra lisamist protokollile.
Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimise aluseks on
rahvusvahelised siseauditi standardid, siseauditite korraldamise
protseduur, siseauditi osakonna ja auditikomitee põhimäärused.
Auditeid viiakse aasta jooksul läbi keskmiselt 6-7. Üldnõue – kõik
teemad peavad olema kaetud vähemalt 1x 5 aasta jooksul. Auditite
planeerimisel arvestatakse lisaks eeltoodule ka valdkonnaga seotud
riske ning auditikomitee soovitusi. Auditi aruanded on väga põhjalikud,
sisaldavad järeldusi, hinnanguid ja ettepanekuid. Ettepanekute alusel
koostatava abinõude plaani kinnitab juhatuse esimees. Plaanitud
abinõude täitmist jälgib siseauditi osakond. Üldise hinnangu siseauditite
läbiviimise tasemele andis välishindaja AS Deloitte Audit Eesti –
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Kokkuvõte juhtkonnale
„Kinnitame, et Eesti Haigekassa siseauditi osakonna … tegevus on
üldises vastavuses siseauditeerimise definitsiooni, eetikakoodeksi ja
siseaudiitori kutsetegevuse standarditega.“
Juhtkonnapoolse ülevaatuse ja siseauditite protsessid on väga
hästi ohjatud ja täidavad oma eesmärgid.
Kliendi ja/või huvipoolte kaebuste
menetlemise protseduuri tõhusus, sh
rakendatud parendusmeetmete tõhusus

Ametkondade poolt on ettevõtet 2014 aasta jooksul külastanud
Tööinspektsioon. Märkusi või ettekirjutusi ei tehtud. Kliendi
pretensioone Eesti Haigekassa tegevuse kohta 2015 aasta jooksul ei
laekunud. Vastu võeti ja registreeriti küll rahulolematuse avaldusi
partnerite tegevuse puudustele – perearstide tegevuse osas 5 tk ja
tervishoiuteenuste osas -5 tk. Nendega tegelesid piirkondade haldurid
ja nendega seotud tegevused on dokumenteeritud CRM-is ja
dokumendihaldussüsteemis. Rahulolematuse avalduste väike arv on
Haigekassa tõhusa tegevuse tulemus partnerite valikul, üldiste nõuete
kehtestamisel ja täitmise kontrollimisel. Eesti Haigekasse tegevus on
suunatud peamiselt kaebuste ja pretensioonide ennetamisele.

Juhtimissüsteemi käsitlevaid dokumente on
muudetud, et peegeldada muutusi
organisatsioonis.

Ettevõtte juhtimissüsteemis on toimunud olulised muudatused ja need
on enamuses juba ka kajastatud sisemises dokumentatsioonis. Samas
jätkub protsesside täiendamine tulenevalt osakondade muutunud
rollidest ja omavahelistest seostest, riskianalüüsi ning siseauditite
tulemustest ja töötajate poolt tehtavatest parendusettepanekutest.
Juhtimissüsteemi dokumentide uuendamine on toimunud
mõistlikult lühikese aja jooksul põhjaliku arutelu käigus, samas
aga ei ole protsess veel lõppenud.
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Kokkuvõte juhtkonnale
Juhtkond jälgib plaanitud tegevuste ja
püstitatud eesmärkide täitmist, et tagada
pidev parendamine

Juhtkond jälgib püstitatud eesmärkide täitmist peamiselt juhatuse üle
nädala toimuvate koosolekute kaudu. Suuremad kokkuvõtted tehakse
poole aasta möödudes. Eesmärkide ja tegevuste seire hõlbustamiseks
on loodud vastav IT rakendus, mis seob omavahel koosolekute
protokollid ja ettevõtte tegevuskava. Kvaliteedieesmärkide üldist
täidetust hinnatakse nelja vaate lõikes aruandeaastale järgneva aasta
alguses. 2015 aasta eesmärkide täidetuse tase oli samal tasemel 2014
aastaga võrreldes. Juhtkonna üldhinnang – hea. Juhtkond on selgelt
orienteeritud ettevõtte ja protsesside pidevale parendamisele.

Juhtimissüsteemi tõhusus tagamaks, et
ettevõte on võimeline täitma seaduslikke,
normatiivseid ja lepingulisi nõudeid

Seadusandlike (sh keskkonna- ja töötervishoiu- ja tööohutuse alaste
nõuete) ja muude nõuete (näiteks normatiivsed nõuded standarditest
jm) seire ja täitmise vastutused on määratud osakondade vahel.
Üldjuhul on neid arvestatud vastavat valdkonda reglementeerivas
dokumentatsioonis. Pretensioonide puudumise, klientide rahulolu kõrge
taseme, erinevate auditite tulemuste, uuringute kaudu saadud kõrgete
hinnangute alusel ning töötajate kõrge professionaalsuse alusel võib
hinnata juhtimissüsteemi tõhusust seadusandlike, normatiivsete
ja lepinguliste nõudmiste täitmisel – väga kõrgeks.
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Kokkuvõte juhtkonnale
Leidude määratlus ja mittevastavuste käsitlemise tingimused
Leidude määratlus:
(Allolev on kohaldatav mitmetele sertifitseerimise skeemidele, sealhulgas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 ja ISO
27001. Siiski võib mõnede skeemide puhul olla kasutusel erinevaid määratlusi ja tingumusi.

Oluline mittevastavus (1. kategooria)


Ühe või mitme nõutava süsteemielemendi puudumine või olukord, mis tõstatab olulise kahtluse toote või teenuse spetsifitseeritud
nõuetele vastavuse suhtes.



Mitmed 2. kategooria mittevastavused, mis osutavad standardi asjakohase elemendi ebapiisavale rakendatusele või rakenduse
ebapiisavale tõhususele.



2. kategooria mittevastavus, mis kordub (või ei ole ettevõtte poolt kokku lepitud viisil korrigeeritud), tuleb ümber hinnata 1. kategooria
mittevastavuseks.

Vähemoluline mittevastavus (2. kategooria)
Kõrvalekalle kas korrast või ohjest süsteemi/protseduurilise nõude rakendamisel, mis ei viita süsteemi lagunemisele või ei tõstata
kahtlust toote või teenuse nõuetele vastavuse osas. Üldiselt on süsteemi nõue määratletud, rakendatud ja tõhus.

Tähelepanek
Tähelepaneku näol ei ole tegu mittevastavusega, vaid millegagi, mis võib viia mittevastavuseni, kui see parandamata kujul jätkub või siis
olemasoleva seisundiga, mille puhul puudub piisav tõendusmaterjal, et lugeda see mittevastavuseks.

Parendamisvõimalus
Parendamisvõimalused on seotud valdkondade ja/või protsessidega ettevõttes, mis vastavad standardi miinimumnõuetele, kuid mida saaks
täiustada.
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Kokkuvõte juhtkonnale
Mittevastavuste käsitlemise tingimused:
Juhtaudiitori seatud ajavahemikus peab organisatsioon ellu viima järgmised punktid:


Koheselt võtma meetmed mittevastava olukorra lahendamiseks (kui on asjakohane mittevastavuse seisukohast).



Algpõhjuse analüüs tuvastamaks parendusmeetmed mittevastavuse kordumise vältimiseks.



Rakendama parendustegevusi ja veenduma tegevuste tõhususes.



Täitma asjassepuutuva osa Leidude nimekirjast ja esitada see DNV juhtaudiitorile koos tõendavate dokumentidega tõendusmaterjalina
(kui on kohaldatav).

Maksimaalse ajalimiidi sees ja eeldusena sertifikaadi väljastamisele kehtivad järgmised tingimused:


1. kategooria mittevastavused: Tuleb esitada tõendid algpõhjuse analüüsist ja tõhusalt rakendatud parandustest ja
parendusmeetmetest.



2. kategooria mittevastavused: Eelistatud ja normaalne menetlemine on samasugune kui 1. kategooria mittevastavustel. Sellele
vaatamata võib DNV juhtaudiitor aktsepteerida ka üksnes parendusmeetmete rakendamise kava. Kavandatud meetmete rakendamist
kontrollitakse hiljemalt järgmise auditi käigus.

Ei ole kohustust lähemalt uurida või ametlikult reageerida tähelepanekutele või parendamisvõimalustele. Et aga toetada tõhusat
sertifitseerimisprotsessi, soovitab DNV organisatsioonil ka tähelepanekuid arvesse võtta ja neile vastata.
DNV teostab tavaliselt kohapealse järelekontrolli, kui on fikseeritud 1. kategooria mittevastavused. Väiksemate (2. kategooria)
mittevastavuste järelkontroll sooritatakse tavaliselt dokumentaalse hindamisena saadud dokumentatsiooni alusel.
Ebapiisavad reageeringud mittevastavustele või parendusmeetmete puudumine võib anda alust sertifikaadi peatamiseks või tühistamiseks.
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