
MEMO 

Kuupäev: 26.05.2020 

Kellele: Projektimeeskonnad 

Kellelt: Haigekassa insuldi tuumiktiim 

Teema: Ülevaade Insuldi juhtprojekti rakendamisest 

1. Taust 

Insuldi juhtprojekti ettevalmistamine haigekassa poolt algas 2019. aasta kevadel 

insuldipatsiendi raviteekonna kõigi osapoolte kaasamise ja probleemide kaardistamisega. 

Maikuus toimunud teenusedisaini töötoas1 tuvastati, et inimese jaoks on insuldijärgne 

raviteekond keeruline ja killustunud, sh ei arvestata patsiendi ja tema lähedaste vajadustega, 

mõningaid teenuseid pakutakse ebapiisavas mahus või teenused puuduvad, esinevad 

probleemid raviteekonna osapoolte vahelises info liikumises ja koostöös. Puudub ka 

informatsioon insuldi üle elanud inimeste elukvaliteedi kohta, sest tervishoiusüsteemis 

mõõdetakse küll sisendeid, väljundeid ja protsessi, aga mitte inimeste tervisetulemeid. Samuti 

ei anna olemasolevad tasustamismeetodid teenuseosutajatele stiimulit parandada ravi sidusust. 

Raviteekonna analüüsi tulemuste põhjal disainis haigekassa suvel 2019 Insuldi juhtprojekti, 

eesmärgiga parandada inimese insuldijärgset elukvaliteeti patsiendi vaatest terviklikku 

raviteekonda arendades, kus muuhulgas inimest ja tema lähedasi võimestatakse, 

raviteekonna koordineerimise eest võetakse vastutus ja patsiendid saavad neile vajamineva 

teenuse.  

 

Juhtprojekt viiakse ellu 2019–2022 kolmes omavahel seotud osas: 

1) haigekassa innovatsioonifondist rahastatakse raviteekonna osapoolte initsiatiivil ja 

koostöös elluviidavaid ravikorralduslike arendusprojekte  
2) haigekassa poolt koordineeritult testitakse patsiendi tervisetulemite  (elukvaliteedi) 

mõõtmist 
3) haigekassa poolt koordineeritult katsetatakse uut raviteekonnapõhist tasustamist 

 

Juhtprojekt on suunatud isheemilise insuldi ravi korraldusele ning innovatsioonifondist 

toetuse saajad peavad rakendama kõikide perioodil 1.07.2020–30.06.2022 isheemilise insuldi 

saanud patsientide puhul juhtprojekti teist kahte osa, tervistulemite mõõtmist ja 

raviteekonnapõhist tasustamist (lõpp 30.06.2022).  

 

Õnnestumise korral laiendab haigekassa uusi lahendusi insuldi puhul kogu süsteemile ja teiste 

pika taastumisajaga akuutsetele või kroonilistele terviseseisunditele, seejuures sidudes 

tasustamise tervisetulemitega. 

2. Juhtprojekti juhtimise korraldus 

Juhtprojekti juhtimine haigekassas. Juhtprojekti juht on Tiina Sats eriarstiabi teenuste 

osakonnast, kes samuti vastutab juhtprojekti tasustamise osa eest. Juhtprojekti teiste osade eest 

 
1https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/uuringud_aruanded/Insuldipatsiendi_raviteekonna_parem_kor
raldus_EHK_2019.pdf  

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/uuringud_aruanded/Insuldipatsiendi_raviteekonna_parem_korraldus_EHK_2019.pdf
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/uuringud_aruanded/Insuldipatsiendi_raviteekonna_parem_korraldus_EHK_2019.pdf


vastutavad Kitty Kubo (arendusprojektid), Mariliis Põld (tulemuste mõõtmine), Rõõt 

Palmiste (IT süsteem). Nemad moodustavad insuldi juhtprojekti tuumiktiimi.  

Juhtprojekti strateegiline juhtimine. Erinevate osapoolte kaasamiseks, kogemuste 

vahetamiseks ja tulemuste laiema kasutuselevõtu soodustamiseks moodustas haigekassa 

juhatus 25. märtsil 2020 nõuandva rolliga juhtrühma. 30. aprillil toimus esimene juhtrühma 

koosolek, kus haigekassa tutvustas insuldi juhtprojekti, projektimeeskonnad tutvustasid 

arendusprojekte ja arutati projekti edukuse mõõdikute üle.  

Projekti edukuse mõõdikud (vt lisa 1) kiitis juhtrühm heaks soovitusega enne rakendamist 

paika panna tehnilised kirjeldused ja kokku leppida tõlgenduses ning kaaluda lähedaste 

elukvaliteedi lisamist projekti edukuse mõõdikute hulka. Edukuse mõõdikute teemal on 

projektimeeskondadega vaja teha arutelu, kus defineeritakse seosed tervikliku raviteekonna ja 

mõõdikute vahel ja pannakse paika tehnilised kirjeldused. Arutelu sellel teemal toimub 29.mail, 

kus lepitakse kokku laiema arutelu vajadus koos klinitsistidega.  

3. Arendusprojektide elluviimine 

Arendusprojektid selgitati välja „Eesti Haigekassa insuldi juhtprojekti arendusprojektide 

toetamise kord“ alusel kahe-etapilise taotlusvooruga. 12. veebruaril 2020 otsustas haigekassa 

juhatus anda toetus neljale insuldi arendusprojektile kogusummas 1 073 800 eurot, sh 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla projekt summas 300 000 eurot, SA Tartu Ülikooli Kliinikum 

projekt summas 295 260 eurot, SA Ida-Viru Keskhaigla projekt summas 300 000 eurot ja AS 

Lääne-Tallinna Keskhaigla projekt summas 178 540 eurot. Arendusprojektide rahastamise 

allikas on haigekassa innovatsioonifond. 

Toetuse saajad esitavad haigekassale aruandeid kvartaalselt, st projekti kestel 2020-2021 

kokku 8 korda. Aruanded esitatakse haigekassa poolt ette antud aruandevormil. Haigekassas 

korraldab aruannete menetlemist innovatsiooniosakond kaasates insuldi tuumiktiimi. 

Võimalusel sobitatakse aruannete menetlemisaega (10 päeva alates aruande esitamisest) 

juhtrühma koosolek, et saada projektide edenemisele laiemat tagasisidet. Aruanded kiidetakse 

heaks haigekassa juhatuse otsusega, mis on aluseks toetuse saajatele arve esitamiseks ja 

haigekassale toetuse väljamaksmiseks.  

Aruandeperioodis toimus u 1,5 kuud reaalseid tegevusi, sest taotluste esitamise tähtaeg oli 16. 

jaanuar ja toetuse andmise otsused tehti 12. veebruaril. Aruannete põhjal on projektid 

plaanipäraselt käivitunud, tegevuste fookus on olnud projektide rakendamist ettevalmistavatel 

tegevustel nagu insuldi koordinaatorite jt meeskonnaliikmete värbamine, koolitamine, lubade 

taotlemine, hangete läbiviimine, protsesside ja juhendite koostamine, jmt. Alates märtsi teisest 

poolest mõjutas projektide tegevusi eriolukord – kavandatud füüsilisi kohtumisi või üritusi 

asendati virtuaalsetega või lükati edasi, haigla-välised projektimeeskonna liikmed ei saanud 

akuutravi osakonnas toimuvates tegevustes osaleda, jmt.  

Pärast aruannete heakskiitmist maksti toetuse saajatele arvete alusel välja 134 225 eurot ehk 

1/8 toetuse kogusummast. 

Aruannetes saavad toetuse saajad anda tagasisidet ka haigekassapoolsetele tegevustele. 

Positiivsena toodi välja toetuse andmise otsuste kommunikatsioon, kus haigekassa töötajad 

käisid haiglate projektimeeskondadega kohtumas ja projektijuhtide-vahelise infovahetuse 

korraldamine. Negatiivse poole pealt nimetati info puudust haigekassa poolt eest veetavate 

tegevuste osas (tulemuste mõõtmine, raviteekonnapõhine tasustamine) ja vähest abi projektide 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/insuldi-juhtprojekt
https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/insuldi-juhtprojekt


üleselt kerkinud teemade lahendamisel (nt eetikakomitee luba). Samuti märgiti, et haigekassa 

võiks teha rohkem teavitustegevusi. 

 

4. Patsiendi elukvaliteedi mõõtmine 

2019. aasta suvel otsustati patsiendi ja ravi tunnuste, kliiniliste tulemite ja patsiendi hinnatud 

tulemite ehk elukvaliteedi mõõtmiseks kasutada International Consortium of Health 

Outcome Measurement (ICHOM) standardkogumit. ICHOM-s sisaldub patsiendi 

insuldijärgse elukvaliteedi mõõtmiseks PROMIS-10 instrument, mis on alternatiiv laiemalt 

levinud EQ-5D-le. Tervistulemite informatsiooni on oluline koguda, kuna tervistulemite 

parandamine peaks olema iga tervishoiusüsteemi eesmärk, kuid midagi, mida ei mõõdeta, on 

raske parandada. ICHOM standardkogumiga kasutatavaid andmeid saab kasutada nii 

individuaalsel lähenemisel kui ka süsteemsete muudatuste tegemisel. Tulemite info on oluline 

ka raviteekonnapõhiseks tasustamiseks ja tulevikus tulemipõhise tasustamise rakendamiseks. 

Tulemeid hakatakse mõõtma alates 1.07.2020. Hetkel tegeletakse ettevalmistustega. 

Ettevalmistamisel on andmekoosseisu kirjeldav detailne materjal, mida tutvustatakse 

projektimeeskondadele esimesel võimalusel.  

Asutused valmistuvad patsiendi elukvaliteedi mõõtmisel kasutatavate hindamisinstrumentide 

koolituseks.  

Koostamisel on nõusolekuvorm ja infoleht, millega teavitame patsienti ja võtame nõusoleku 

selleks, et patsiendi poole pöördutakse andmete kogumiseks peale haiglast lahkumist.  

Koondamisel on patsiendikohase kogemuse (patient reported experience measures) 

tsentraalsel mõõtmisel kasutatavad küsimused.  

 

5. Raviteekonnapõhine tasustamine 

2020. aasta 1. jaanuaril kehtima hakkavas tervishoiuteenuste loetelus sisaldub 7 isheemilise 

insuldi raviteekonna maksumust ning rakendamise tingimused, sh raviteekonnas sisalduvad 

teenused, retrospektiivse tasustamise korraldus ja tervishoiuteenuste loetelu muutmise 

arvestamine. Raviteekondasid hakatakse rakendama alates 1. juulist 2020.  Hetkel tegeletakse 

ettevalmistustega. 

Projektimeeskondadega oli tasustamise teemaline arutelu 14. mail, projektimeeskonnad 

kiitsid suures plaanis nii tervishoiuteenuste loetelus, kui ka ravi rahastamise lepingus 

kajastuvad tasustamise põhimõtted heaks. Suurima riskina toodi välja tervisetulemite kogumise 

ja raviteekonna haldamise IT süsteemi hankimist ja kohandamist tähtaegselt. Sellest tulenevalt 

lepiti kokku, et haigekassa töötab välja erinevad tasustamise ja tulemite mõõtmise rakendumise 

stsenaariumid tulenevalt IT süsteemi valmimisest. Tasustamise teemadel täiendavate arutelude 

vajadust ei nähtud.  

Enne tasustamise rakendumist on vajalik raviasutustega sõlmida ravi rahastamise leping. Hetkel 

on käimas lepingu sõnastamine (lisa 2) ja rahaliste lisade väljaarvutamine. Haiglate haldur 

võtab raviasutustega sellel teemal ühendust. 



Enne tasustamise käivitumist jagab haigekassa raviasutusega ka hinna arvutamise aluseks 

olevate teenuste struktuuri, et kõigile osapooltele oleks arusaadav kuidas teenuse hind on 

kujunenud. 

Kliinilise kodeerimise ühtlustamiseks koostab haigekassa ka enne 1. juulit 2020 kliinilise 

kodeerimise juhise.   

Haigekassa sisesteks tegevusteks on erinevad andmelao arendused, et raviteekondade 

raviarved kokku sõlmida ja tasaarveldusi teostada. Samuti koostab haigekassa kontrollid, mis 

võimaldavad raviasutuste tähelepanu juhtida võimalikele ebakorrektsustele raviarvete täitmisel 

või patsientide andmete sisestamisel IT lahendusse.  

 

6. Juhtprojekti kolme osa toetav IT lahendus 

Haigekassa hangib digitaalset patsiendi tervisetulemite kogumise, esitamise (reporting), 

võrdlemise (benchmarking) ning raviteekonna maksumuse arvutuse ning tegelike kulude ja 

raviteekonna maksumuse kuvamise tarkvarateenust kaheks aastaks neljale 

tervishoiuteenuse osutajale ja haigekassale koos nõustamisega. 

Tarkvarateenust rakendatakse isheemilise insuldi valdkonnas ning kahele aastale eelneb 

rakendamise ettevalmistamine (kohandamine, kasutajate koolitus ja rakendamist puudutav 

konsultatsioon). Pakkuja osutab hankijale raviteekonnapõhise rahastamise pilootprojekti 

elluviimist toetava tarkvaralahenduse rakendamise nõustamist. Pärast kahte aastat teeb hanke 

võitja tarkavarateenuse rakendamise kogemuse analüüsi ja ettepanekud rakendamise 

laiendamiseks.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 30.04.2020. Esitati kaks pakkumust.  

Rakendamise ettevalmistamine koos konsultatsiooniga algab pärast hankelepingu 

sõlmimist. Andmeid kogutakse kõigi ägeda isheemilise insuldiga patsientide puhul, kes 

hospitaliseeritakse vahemikus 1. juuli 2020 kuni 30. juuni 2021. Tarkvarateenust kasutatakse 

1.juuli 2020 kuni 30.juuni 2022. Rakendamise kogemuse analüüs ja ettepanekud rakendamise 

laiendamiseks esitatakse hiljemalt 30. august 2022. 

Pärast eduka pakkuja välja kuulutamist:  

a) pannakse paika täpne projekti tegevus- ja ajaplaan; 
b) toimuvad töötoad lahenduse konfigureerimiseks haigekassa, haigate ja pakkujaga 

(pannakse paikahaiglate-ülene standard pannakse paika, haiglate-spetsiifilised töötoad, 

kui vaja); 
c) toimub integratsioonivõimaluste uurimine (ei tähenda, et peab integreerima, 

võimaluste arutamine); 
d) ICHOMi andmete kogumiseks annab haigekassa pakkujale kohandatud data dictionary 

faili (andmeväljad, kogumise allikad, ajapunktid). PREMs küsimustikud tulevad 

haiglatelt; 
e) toimub lahenduse testimine; 



f) toimuvad koolitused. Peakasutaja ja lõppkasutajate koolitamisel on erinevad variandid, 

nt video vahendusel, interaktiivne e-õpe, train the trainer2. Patsientide küsimuste jaoks 

võiks kontaktisikuks jääda koordinaator/andmesisestaja, kes jälgib ka küsimustikele 

vastamist; 
g) Haigla IT poolt on vajalik VPN ühenduse loomine, tulemüüris portide lahti 

tegemine. (võib järgneda veakoha otsing, kui tekib tõrge);  
h) Testiplaani koostamist on arutamisel.  

  

 

 

 

 

 

  

 
2 Õppides tarkvara kasutama õpetatakse samal ajal, kuidas kolleege õpetada. Sellega õpitakse 

tavaliselt kiiremini + kolleege saab eesti keeles õpetada. Iga haigla võiks valida selleks enda 

seast nt 2 inimest. Nemad jääksid edaspidi ka esimeseks kontaktiks kolleegide küsimuste ja 

probleemide korral. Kui nemad ei oska aidata, kontakteeruvad nad lahenduse pakkujaga. 

Sellisel juhul saab kasutaja (arst, andmesisestaja jt) esmalt abi oma haiglast ning iga kasutaja 

ei pea välismaale lahenduse pakkujale helistama/kirjutama. 



Lisa 1 Juhtprojekti edukuse mõõdikud 

Insuldijärgse elukvaliteedi paranemist näitavad mõõdikud 

1) Patsiendi hinnatud tervisetulemid ehk elukvaliteet 
2) Tööle naasmine 

3) Makstud sotsiaalmaksu muutus 

4) Elukoht pärast insulti 

5) Funktsionaalne võimekus  

6) Suremus 
7) Elukvaliteediga kohandatud elulemuse ja kulude suhe  

 

Raviteekonna terviklikkust näitavad mõõdikud 

1) Patsiendi hinnatud kogemus  

2) Kordusinsultide esinemine 90 päeva jooksul  

3) Välditavate tüsistuste esinemine 

4) Antikoagulantravi määramine 

5) Patsientide visiidid perearsti ja eriarsti juurde 30 ja 90 päeva jooksul 

6) Taastusravile jõudnud patsientide osakaal (30 päeva/ 6 kuu jooksul)  

7) Taastusravi intensiivsus tundides (30 päeva/6 kuu jooksul) 

8) Mediaanaeg ravietappide vahetamisel 

 

Juhtprojekti kolme osa puhul hinnatakse teostatavust, kasutajate tagasisidet ja laiendamist. 

Mõõdikute tehnilised kirjeldused on koostamisel.  

 

*Kaldkirjas on mõõdikud, mille puhul ei ole teada juhprojekti eelne väärus, võrdlus saab 

toimuda ainult kontrollgrupiga (või polegi võrdlusbaasi nt patsiendi hinnatud kogemus). 

 


