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HVA tagasiside aruanne

• HVA tagasiside aruanne on üks variant indikaatorite 
koondamiseks ja võrdlemiseks

• Kasutatakse haigekassale esitatud raviarvetel olevaid 
andmeid. 

• Aruande eesmärk on anda haiglate juhtidele ja 
tervishoiutöötajatele informatsiooni enda tegevuse 
analüüsimiseks ja arendamiseks.

Haiglate tegevust käsitlev tagasiside aruanne avaldati esimest korda 2012. 
aastal 2011. aasta andmete põhjal. 2012. aastal lisati aruandele mõned 
uued indikaatorid ja kaasajastati dokumendi ülesehitust. Valdava osa 
indikaatorite kohta on olemas kahe aasta tulemused võrdlevalt.



Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda –

staatus ja tegevuse eesmärk

• Koostöölepe ülikooli arstiteaduskonnaga detsembris 2013 ja 
nõukoja moodustamine 2014. aasta alguses. 

• Nõukoda on haigekassa juhatusele nõuandev organ.

• Nõukoja tegevuse eesmärk on patsientidele osutatavate 
tervishoiuteenuste kvaliteedi järjepidev parendamine.



Eesmärkide saavutamiseks nõukoda (1): 

• töötab välja prioriteetsete haiguseisundite ja nende 
ravikvaliteeti iseloomustavate indikaatorite valiku 
metoodika;

• valib prioriteetsed haigusseisundid, mille ravikvaliteeti 
tuleb Eestis monitoorida ja määrata selleks indikaatorid;

• kinnitab haigusseisundi tõenduspõhist käsitlust kajastavate 
indikaatorite kirjelduse;

• teeb ettepanekud iga indikaatori juurutamise 
rakendusplaani osas;



Eesmärkide saavutamiseks nõukoda (2):

• hindab pärast indikaatorite juurutamist regulaarselt nende 
monitoorimise vastavust seatud standarditele;

• hindab indikaatorite tulemuste vastavust olemasolevatele 
standarditele;

• kord aastas vaatab üle ja vajadusel esitab ettepanekuid 
indikaatorite ja/või monitoorimise kaasajastamiseks.



Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja koosseis ja 

töökord  

• 9 liiget, kõigil asendusliikmed

• Koosolekud 4 x aastas

• Vahepealsel ajal hinnangute andmine ja seisukohtade 
väljendamine püstitatud teemadel

• Koosolekutel toimub sisuline arutelu, otsuste tegemine ja 
suuna andmine edasisteks tegevusteks

Toimunud koosolekud: 
28. veebruar 2014

5. juuni 2014

22. august 2014

18. november 2014

9. jaanuar 2015



Arutatud põhimõtted 

• INDIKAATORITE VALIK

– RIIKLIKUD– ravitulemust ja suremust peegeldavad, seega 
eelistatult tulemusnäitajad

– struktuuri ja protsessiindikaatorid peavad olema tugevalt 
tõenduspõhised

– seisund olema välditav (välditavad riskifaktorid ja tüsistused), 
sh surmad 

– andmed peavad olema usaldusväärsed ja võrreldavad, 
võimaldama analüüsi ja järeldusi

– rahvusvaheline võrreldavus on oluline



Põhimõtted (2)

• MÕÕTMISE ja AVALIKUSTAMISE sagedus 1 x aastas 
KVALITEEDIRAPORTINA

– riiklike puhul kohustuslik kõigile vastaval erialal tegutsevale 
raviasutustele

– osade näitajate puhul pikem trend, nt 5 aastat

– sõltuvalt registri ülesehitusest andmed tagasisidena ka 
igakuiselt ja kvartaalselt

• Oluline on TAGASISIDE ja ARUTELU

• Andmed on AVALIKUD



Põhimõtted (3)

• ROLLID:

– asutus esitab andmed

– keskne töötlus indikaatorite  tulemuste tekkeks

– SoM tellib ja rahastab iga-aastase kvaliteediraporti 

• MIS JÄRGNEB tagasisidele ja analüüsile?

– järgnevad tegevused ei tohi tekitada andmete ilustamise 
tahet



Mis praeguseks tehtud?

• Nõukoda tegi ettepaneku 5 erialaseltsile kuni 10 
indikaatorite esitamiseks

• neuroloogia

• sünnitusabi

• intensiivravi

• onkoloogia

• üldkirurgia

– Kokku laekus ettepanekuid 42 indikaatori esitamiseks

– Nõukoda on 20 indikaatori kohta andnud esialgse 
kinnituse 



Esialgse kinnituse saanud indikaatorid-

onkoloogia

1. Aeg esimesest visiidist raviasutuses kuni ravi (neoadjuvantne keemiaravi 

või operatsioon) alguseni 

2. Re-ekstsisioonide protsent peale kirurgilist ravi histoloogilisel uuringul 

tuvastatud ebapiisava kasvajavaba serva tõttu preparaadis 

3. Kiiritusravi saavate patsientide protsent kõigist rinda säilitavat 

operatsiooni läbinutest 

4. Trastuzumabiga ravi saavate patsientide protsent kõigist HER2 3+ T>1cm 

N0 või N+ patsientidest 

5. Kolorektaalvähi diagnoosiga opereeritud patsientide 

postoperatiivne 30 päeva suremus

6. (T3-4 ja/või iga T, N+ ja M0) rektumivähi haigete osakaal, kellele 

teostati NA RT+/-KT

7. Kolorektaalvähi diagnoosiga patsientide operatsioonipreparaadis 

uuritud lümfisõlmede arv 

8. Kolorektaalvähi diagnoosiga kõrge riski IIst ja IIIst patsientide 

adjuvantse keemiaravi osakakaal 



Esialgse kinnituse saanud indikaatorid–

sünnitusabi (2)
1. Lastearsti kättesaadavus sünnitusosakonnas ööpäevaringselt 30 minuti

jooksul

2. Anestesioloogi kättesaadavus sünnitusosakonnas ööpäevaringselt 30 minuti

jooksul

3. Erakorraliste keisrilõigete osamäär esmassünnitajatel, kellel sünnitus käivitus

spontaanselt (üksiksünnitus, loote peaseis, raseduskestus > =37 

rasedusnädalat

4. Keisrilõigete osamäär esmassünnitajatel (üksiksünnitus, loote peaseis, 

raseduskestus > =37 rasedusnädalat), kellel sünnitus indutseeriti või

keisrilõige tehti plaaniliselt

5. Keisrilõigete osamäär korduvsünnitajatel, kel on varasemalt olnud vähemalt

üks sünnitus keisrilõike teel (üksiksünnitus, loote peaseis, raseduskestus > =37 

rasedusnädalat)  

6. Enneaegsete sünnituste osamäär, raseduskestus vähem kui 32 

rasedusnädalat (22 kuni 31+6 rasedusnädalat

7. Lahkliha III-IV astme rebendite osamäär vaginaalse sünnituse korral

8. Sünnitusega seotud massiivse verekaotuse (> 1000 ml) osamäär



Esialgse kinnituse saanud indikaatorid –

intensiivravi (3)

1. Intensiivravi osakonna varustuse ja sisustuse vastavus riiklikele intensiivravi

voodikoha nõuetele

2. Standarditud suremuskordaja

3. Intensiivravisse taashospitaliseerimine 48 tunni jooksul pärast

väljakirjutamist

4. Tsentraalveeni kateetriga seotud vereringeinfektsioonide esinemissagedus

5. Ventilaatorpneumoonia esinemissagedus



Kuidas lähiajal edasi?

• Esialgse kinnituse saanud indikaatoritega soovime 
arendada välja iga indikaatori 

– täpse detailse sõnastuse 

– tehnilise kirjelduse koos andmevajadusega 

– arvutamise protokolli

• Ülejäänud esitatud indikaatorite ettepanekuid 
täpsustatakse erialaseltside esindajatega ja nende töösse 
võtmist käsitletakse nõukoja järgmistel koosolekutel



Tegevuskava 2015

I. Kaasata igast nimetatud erialast üks ekspert, kes annab sisendit erialal 
kogutavatest andmetest haiglate infosüsteemides

II. Kaasata raviasutusest asjakohane ekspert ning koostada iga 
kõnealuse indikaatori kohta esialgne tehniline protokoll 

III. Testida neljast raviasutusest saadavate andmete vastavust 
kokkulepitud tehnilistele protokollidele. 

IV. Selle testi baasil koostada iga kõnealuse indikaatori kohta 
kooskõlastatud protokoll kõikides raviasutustes rakendamiseks. 

V. Saadud info põhjal koostada kokkuvõte, tuues välja: 

– Kokkulepitud ja täna kogutavad andmed indikaatorite arvutamiseks 
(kõikide indikaatorite tehnilised protokollid)

– Indikaatorite väärtuste arvutamiseks vajalike, kuid hetkel veel mitte 
kogutavate andmete kogumiseks vajalikud arendustööd



Ajakava
Etapp Tegevus Ajakava

1 Indikaatorite kinnitamine nõukojas 9.jaan.15

2 Haiglate kvaliteedi töörühmale tutvustamine 29.jaan.15

3 Haiglate Liidule tutvustamine 12.veebr.15

4 Erialade spetsialistidega kohtumine Veebruar - aprill 2015

5

Indikaatorite kirjelduse täpsustamine ja 

esialgsete protokollide koostamine erinevates 

haiglates 

Märts - mai 2015

6 Vahekokkuvõte nõukojas 20.märts.15

7 Eelpool loodud protokollide täiustamine 15.mai - 15. juuni 2015

8 Kahes haiglas indikaatorite arvutamise testimine 15.mai - 15. juuni 2015

9
Vahekokkuvõte nõukojas 15. juuni 15
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