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I ÜLDOSA 

Käesolev DRG arengukava lähtub Eesti Haigekassa (edaspidi ka EHK) arengukavast 

aastateks 2014-2018
1
. EHK arengukava seab üheks strateegiliseks eesmärgiks tagada 

ravikindlustusvahendite otstarbekas kasutamine, sealhulgas tervishoiuteenuse osutajate 

tasustamismeetodite arendamine. DRG kui üks Eestis kasutatav tasustamismeetod aitab 

suurendada ravikindlustusvahendite kasutamise efektiivsust, soodustab tervishoiuteenuse 

osutajate huvi raviprotsessi kulutõhususe ja ravi järjepidevuse suurendamiseks. 

Eesti Haigekassa DRG arengukava on aluseks DRG süsteemiga seotud tegevuste 

planeerimisel järgnevateks aastateks. 

DRG süsteem on maailmas kasutusel nii tervishoiu rahastamise- ja analüüsivahendina kui 

ka raviasutuse siseselt juhtimisvahendina. Eestis kasutatakse seda kombineeritult teiste 

tasustamise meetoditega haiglaravi ning päevakirurgia rahastamisel alates 2004. aasta 

aprillist. DRG-põhise tasustamise eeliseks teiste tasustamisviiside ees on eelkõige 

tulemusele orienteeritus ja motivatsioon efektiivselt ressursse kasutada, aga ka võimalus 

tervishoiuteenuste osutajate tegevust sisukamalt analüüsida.  

Eestis kasutatakse NordDRG süsteemi. Selle kasutamiseks on haigekassal koostöölepe 

Nordic Casemix Centre’ga 
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, mis annab õiguse NordDRG kasutamiseks Eestis. 

Klassifikatsiooni haldajaks Eestis on haigekassa. 

DRG süsteemi puudutav informatsioon on kättesaadav Eesti Haigekassa kodulehel 

 

II ARENGUKAVA ELLUVIIMINE JA ARUANDLUS 

DRG arengukava viib ellu Eesti Haigekassa tervishoiuosakond. Arengukava täitmist 

hinnatakse regulaarselt ning tulemused kajastatakse aruandluses. 2013. aastal läbiviidud 

tegevused on toodud lisas 1. 

Arengukava strateegiliste eesmärkide saavutamisele kaasa aitamiseks teeb haigekassa 

koostööd partneritega (Eesti Haiglate Liit, erialaühendused, tervishoiuteenuse osutajad, 

sotsiaalministeerium, Nordic Casemix Center, Patient Classification Systems 

International jt) eesmärgiga jagada vastastikku informatsiooni ja laiendada erinevate 

osapoolte DRG-alast kompetentsi, mis omakorda on sisendiks DRG süsteemi 

arendamisele. 

III DRG SÜSTEEMI KASUTAMISE STRATEEGILINE 
EESMÄRK, MEETMED JA TEGEVUSED 

DRG süsteemi kasutamise strateegiline eesmärk on aidata kaasa ravikindlustusvahendite 

kasutamise efektiivsuse suurendamisele. DRG-põhine rahastamine suurendab 

teenuseosutajate motivatsiooni raviprotsessi optimeerida, andes samas võimaluse oma 

tegevusi ja kulutusi analüüsida ning kontrollida. 

                                                 
1
 http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Arengukava_2014_2017.pdf  

2
Organisatsioon, mis haldab NordDRG süsteemi ja mis on moodustatud Soome, Taani, Islandi, Norra ja 

Rootsi riigi esindajate poolt http://www.nordcase.org/  

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/drg
http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Arengukava_2014_2017.pdf
http://www.nordcase.org/


Eesmärgi saavutamiseks rakendab haigekassa järgmisi meetmeid:  

 kodeerimiskvaliteedi parendamine; 

 analüüsi ja tagasiside arendamine;  

 läbipaistva hinnakujunduse ja tasustamispõhimõtete arendamine.  

Järgnevalt on rakendatavaid meetmeid iseloomustatud üksikute tegevuste ning 

oodatavate tulemuste abil. 

Meede 1: Kodeerimiskvaliteedi parendamine 

Kodeerimine on andmekvaliteedi olulisim osa. Korrektselt märgitud diagnooside ja 

protseduuride koodid on DRG süsteemi alus, kuna DRG loogika on üles ehitatud 

põhimõttele, et sarnase kliinilise pildi ja ressursikuluga ravijuhud grupeeruvad samasse 

DRGsse baasklassifikaatorite (RHK ja NCSP) kasutamise alusel.  

Baasklassifikaatorite haldaja Eestis on sotsiaalministeerium, samal ajal kui DRG süsteemi 

haldaja on haigekassa. Kodeerimiskvaliteedi parendamisel on seetõttu oluline roll 

mõlemal nimetatud organisatsioonil. Kodeerimisega on seotud lisaks ka erialaseltsid ja 

arstid ning teenuseosutajad, tagades raviasutuse sisese andmekvaliteedi. 

Sotsiaalministeeriumi juurde loodud RHK töögrupp kaasab nimetatud osapooli ja on 

oluliseks koostöövormiks primaarsete klassifikaatorite kaasajastamisel. 

Haigekassa eesmärk on aidata kaasa korrektsele kodeerimisele, hinnates ja analüüsides 

kodeerimise hetkeolukorda, andes vastavasisulist tagasisidet teenuseosutajatele ning olles 

aktiivne partner erinevatele osapooltele. Eesmärgi täitmiseks viib haigekassa läbi 

regulaarselt ravidokumentide kontrolli, kasutades selle käigus kodeerimise hindamise 

skaalat
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 kodeerimisprobleemide tuvastamiseks.  

Tegevused kodeerimiskvaliteedi parendamiseks: 

1.1.Viime ellu ja arendame kodeerimise kontrolli- ja tagasisidesüsteemi ning 

kaasajastame baasklassifikaatoreid koostöös sotsiaalministeeriumi, tervishoiuteenuse 

osutajate ja erialaseltsidega. 

 Kodeerimiskvaliteedi tulemuste kohta tagasiside andmine tervishoiuteenuse 

osutajatele kodeerimiskvaliteedi kontrollimisega seotud sihtvalikute järgselt; 

 Baasklassifikaatorite kaasajastamine koostöös sotsiaalministeeriumi ja 

erialaseltsidega tulenevalt vajadusest viia need kooskõlla ravivõimaluste 

arengu ja meditsiinilise tavapraktikaga vastavalt RHK töögrupi ajakavale. 

 

Meede 2: Analüüsi ja tagasiside arendamine 

DRG süsteemi rakendamisele ja toimimisele aitab kaasa DRG-ga seotud aruandluse ja 

analüüsi arendamine, mis võimaldab eelkõige võrdlust erinevate haiglate, haigla liikide, 

erialade vms vahel, ning teatud näitajate osas ka rahvusvahelist võrdlust. 

Alates 2012.aastast on DRG süsteemiga seotud indikaatorid integreeritud HVA haiglate 

tagasiside aruandesse, mis on avalikult kättesaadav haigekassa kodulehel. 2013.aastal 

täiendati indikaatorite (s.h. DRGd ja kodeerimist puudutavate) koosseisu. Haigekassa 

jätkab tagasiside aruannete koostamist ning indikaatorite arendamist. 

                                                 
3
 Kodeerimise hindamise skaala on excel’il põhinev abivahend kodeerimise kvaliteedi kaardistamiseks ja 

hindamiseks 



DRG süsteemi erinevaid näitajaid saab analüüsivahendina kasutada sisendina 

ravikindlustusvahendite eelarve ja lepingute planeerimise ja täitmise hindamise protsessis, 

DRGd annavad võimaluse hinnata ravitud patsiente täpsemini kui lepingu eriala ning 

kasutada neid strateegilise ostmise vahendina. Haigekassa peab teenuste liikumist 

statsionaarist päevaravisse (s.h. -kirurgiasse) oluliseks ning kasutab kõik olemasolevaid 

vahendeid, s.h. DRGsid, selleks, et selle tegevuse sisu analüüsida ning pikemas 

perspektiivis DRG alusel rahastada. 

  

Tegevused DRG-põhise analüüsi ja tagasiside arendamiseks:  

2.1. Jätkame DRGdega seotud indikaatorite arendamist ja avalikustamist ühtses haiglate 

tagasiside süsteemis: 

 Iga-aastases haiglate tagasiside aruandes DRG süsteemi iseloomustavad 

indikaatorite avaldamine; 

2.2. Rakendame DRGde süsteemiga seotud informatsiooni sisendina tervishoiuteenuste 

eelarve ja lepingute planeerimisel päevakirurgilises tegevuses 

 DRGde kasutusandmete analüüsimine 2014. aasta jooksul päevakirurgias 

eesmärgiga rakendada tulemusi eelarve ja lepingute planeerimise protsessis; 

 Ettepaneku (sisuline ja tehniline) välja töötamine 2015.aasta jooksul, et 

võimaldada DRG osalist kasutuselevõttu päevakirurgiliste teenuste 

rahastamisel 2016.aasta lepingute planeerimisel. 

Meede 3: Läbipaistva hinnakujunduse ja tasustamispõhimõtete 
arendamine 

DRG süsteemi kasutamine rahastamise alusena eeldab korrektseid andmeid DRGde 

ressursimahukuse kohta ning läbipaistvat ja selget piirhinna arvutamise metoodikat. Eestis 

kasutuseloleva DRG hinnakujunduse põhimõtted on kohandatud tulenevalt Eesti 

tervishoiukorralduse iseärasusest ning põhinevad raviarvete teenusepõhisel (FFS ehk fee-

for-service) maksumusel. Hinnaarvutuseks olevate andmete kvaliteedi parandamise 

eesmärgil plaanime hiljemalt 2015.aastal viia DRG hinnaarvutuse üle uude tehnilisse 

keskkonda, mis võimaldab paremini suurte andmemahtude töötlemist ja erinevate 

andmekvaliteeti hindavate ja parandavate statistiliste meetodite kasutamist.  

DRGde kui tasustamisviisi arendamise seisukohalt on oluline, et DRG loogika oleks 

vastavuses tänapäevase kliinilise praktikaga. Selle tagamiseks uuendame regulaarselt iga 

kahe aasta tagant Eestis kasutatavat NordDRG grupeerimisversiooni. 

Eestis rakendatava DRG süsteemi hindamiseks ja arendamiseks teeb haigekassa 

rahvusvahelist koostööd nii erinevate riikide vastava valdkonna ekspertidega, kui ka 

Nordic Casemix Centre’i ja casemix süsteeme ühendava assotsiatsiooni Patient 

Classification Systems International’i
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, kaudu. Rahvusvahelise koostöö arendamiseks ja 

DRG-alaste kogemuste vahetamiseks korraldab haigekassa 2014.aasta mais Tallinnas 

Nordic Casemix Conferene ’i. 

Tegevused läbipaistva hinnakujunduse ja tasustamispõhimõtete arendamiseks: 

3.1.Parandame DRG piirhindade arvutamise tehnilisi võimalusi ning vajadusel 

korrigeerime piirhinnaarvutamise metoodikat. 

                                                 
4
 http://www.pcsinternational.org/  

http://www.pcsinternational.org/


 Piirhinna arvutamise viimine uude tehnilisse keskkonda hiljemalt aastaks 2015; 

 Piirhinna arvutamise aluseks olevate andmete analüüsil erinevate statistiliste 

meetodite kasutamine võttes arvesse teiste maade parimaid praktikaid; 

3.2 Jätkame regulaarselt NordDRG grupeerimisversiooni uuendamist. 

 Uuendatud NordDRG grupeerimisversiooni kasutuselevõtt 2015.aastal; 

3.3 Korraldame 2014.aastal Eestis rahvusvahelise Põhjamaade casemix konverentsi. 

 Ettevalmistava tegevuse läbiviimine ja konverentsi korraldamine koostöös 

Nordic Casemix Centre’ga. 


