


Päevakava

1. Ülevaade juhtprojekti elluviimisest (haigekassa - 20 min)

2. Ülevaade arendusprojektide elluviimisest (LTKH, TÜK, IVKH, PERH - 1,5 
h)

3. Insult.ee esitlemine (projektimeeskonnad - 20 min)

4. Paus (10 min)

5. Ülevaade tervisetulemite mõõtmisest 
1. Andmete kogumise käivitamine ja väljakutsed (projektimeeskonnad 

- 30 min)
2. Kuidas andmeid kogutakse ja kasutatakse - IT lahenduse tutvustus 

(haigekassa - 30 min)



Arengud ja hetkeolukord – arendusprojektid

✓ Raviteekonna arendusprojektide elluviimine haiglates läheb väga hästi -
projektimeeskondade enesehinnang projekti tulemuslikkusele ja püstitatud 
eesmärkide saavutamisele 5-palli skaalal on keskmiselt 4,6

✓ Uute lahenduste katsetamise ettevalmistamine (värbamised, juhendite 
koostamised, koolitamised, eetikakomitee load, IT lahendused) on suuremas osas 
lõppenud

✓ Kõigis haiglates on alustatud patsientide kaasamisega lahenduste reaalelus 
testimisse:
✓PERH alates 01.06
✓ IVKH alates 01.07
✓TÜK alates 01.09
✓LTKH alates 01.09

✓ Väljakutsed/õppetunnid: võtmetöötajate lahkumine, (IT) arendustele kulub 
rohkem aega/raha, Covid piirangud kontaktüritusteks ja -
teenusteks, kaasamiskriteeriumid ei võimalda soovitud patsientide arvu täis saada





Arengud ja hetkeolukord – tervisetulemite 
mõõtmine

✓ Algus 1. juuli 2020

✓ Tervisetulemite kogumise protsessi kaardistamine
✓Suures plaanis hästi käivitunud
✓Digivõimekaid patsiente vähe
✓Esineb probleeme info liikumisega raviasutuse sees

✓ Parendustegevused
✓Andmete kogumise algoritmi täpsustamine (esimene eelistus digi ja 

patsiendi vastamine)
✓Info liikumise parandamine raviasutuste sees



Arengud ja hetkeolukord – tasustamine 

✓ Algus 1. juuli 2020

✓ Diagnooside märkimise juhendile tagasiside saamine ja 
uuendusprotsessi käivitamine

✓ Raviarvete jälgimine ja pidev suhtlus raviasutusega

✓ Haiglate (tervisetulemid) ja haigekassa (raviarved) andmetel alanud 
raviteekondade võrdlus



Arengud ja hetkeolukord – IT lahendus

✓ Andmete töötlemise andmekaitse ja eetiliste aspektide lahendamine

✓ Tervisetulemite kogumise IT lahendusele kasutuselevõtt (12.10) ja 
kasutajakoolitused (09.10 ja 12.10)

✓ Excelisse kogutud andmete eksport töös 

✓ Kulude töölaud (peaaegu) valmis
✓Andmevahetus
✓Disain 

✓ Tervisetulemite ja juhtprojekti mõõdikute töölaua ettevalmistamine
✓Tehniliste kirjelduste välja töötamine
✓Disain





Miks?

Parandada inimese 
insuldijärgset elukvaliteeti

Kuidas?

Insuldipatsiendi vaatest 
terviklikku raviteekonda 
arendades

Mida?

Rahastame raviteekonna 
osapoolte koostöös elluviidavaid 
ravikorralduslike
arendusprojekte

Mõõdame patsiendi
tervisetulemeid (elukvaliteeti)

Rakendame raviteekonnapõhist 
tasustamist

Õnnestumise korral laiendame insuldi puhul kogu süsteemile ning tulevikus rakendame ka teiste 
pika taastumise ajaga akuutsete või krooniliste terviseseisundite puhul, seejuures sidudes 
tasustamise tervisetulemitega



Ajajoon

08.10.2019 
1. vooru algus

16.01.2020 
2. vooru algus

1/07/2020 
Algus

31.12.21 
Lõpp

30.06.22
Lõpp (Viimase 

patsiendi raviteekond 
lõppeb)

1.07.2020 
Algus

30.06.22
Lõpp (Viimase 

patsiendi andmed)

Arendusprojektid

Tervisetulemite 
mõõtmine

Raviteekonnapõhine 
rahastamine

30.06.2021 
Viimane patsient 

siseneb

30.06.2021 
Viimane patsient 

siseneb

2020 2021 2022

Analüüs→


