
KOOSTÖÖKOKKULEPE 

 

Tallinnas,   19. märtsil 2013. a 

 

 

Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikool (edaspidi Pooled) sõlmivad koostöökokkuleppe, mille 

eesmärk on koostöö Eesti tervishoiu tõenduspõhiseks planeerimiseks ja juhtimiseks vajalike 

teadus- ja rakendusuuringute elluviimisel tervise valdkonnas. 

 

1. Koostöökokkuleppe esemeks on Eesti Haigekassa ravikindlustuse andmekogust ja 

retseptikeskusest päringute alusel kodeeritud isikuandmetega algandmete (edaspidi Andmed) 

väljavõtmine ja Poolte esindajate vahel kokkulepitud tööplaani alusel Tartu Ülikooli tervishoiu 

instituudi käsutusse andmine. Koostöösse kaasatakse vajadusel nii Tartu Ülikooli 

arstiteaduskonna kui ka arstlike erialaseltside esindajaid. 

1.1. Koostöös lähtuvad Pooled teadus- ja rakendusuuringute (edaspidi Uuringu) läbiviimise 

headest tavadest ja asjakohasest õigusaktidest, sh isikuandmete ja intellektuaalomandi kaitset 

reguleerivatest õigusaktidest. 

1.2. Koostöö peamisteks suundadeks on tervisetehnoloogiate hindamine, samuti ennetavate ja 

ravitegevuste tulemuslikkuse, kvaliteedi ja kulutõhususe hindamine võrdluses rahvusvahelise 

teaduskirjanduse ja tunnustatud ravijuhenditega. 

 

2. Tartu Ülikool viib tervisetehnoloogiate hindamist läbi vastavalt programmi 

„Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine (TerVE)“ 4. tegevuse „Tervisetehnoloogiate 

hindamine“ elluviimiseks moodustatud TTH nõukoguga kooskõlastatud tegevuskavadele ja 

eelarvetele.  

 

3. Andme- ja analüüsivajaduse tekkimisel tuleb: 

3.1.  Tartu Ülikooli tervishoiu instituudil andmete saamise võimalikkus, nende struktuur ja töö 

täitmise aeg Eesti Haigekassaga esindajaga kokku leppida; 

3.2  Eesti Haigekassal kooskõlastada analüüsi teostatavus ning töö täitmise tingimused ja aeg 

Tartu Ülikooli tervishoiu instituudiga. 

 

4. Koostöökokkuleppe täitmiseks Eesti Haigekassa: 

4.1. osaleb esindaja kaudu teadustegevuse planeerimisel, sh konkreetse Uuringu lähteülesande 

koostamisel ja soovi korral koostöös valminud uurimistöö tulemuste analüüsil ning 

avalikustamisel; 

4.2. kooskõlastab Uuringu lähteülesandest tuleneva Andmepäringu ning väljavõetavate Andmete 

täpse struktuuri;  

4.3. tagab kooskõlastatud andmepäringu alusel Haigekassa andmekogudest väljavõetud Andmete 

kasutusvalmidusse seadmise ning edastab need Andmed krüpteeritult Tartu Ülikooli esindajale 

e-posti teel või annab elektroonilisel andmekandjal üle volitatud isikule; 

4.4. viib ellu muud kokkulepitud tegevused koostöö kvaliteetseks ja tähtaegseks elluviimiseks. 

 

5. Koostöökokkuleppe täitmiseks Tartu Ülikool: 

5.1. kaasab Eesti Haigekassa Uuringu läheülesande koostamisse; 

5.2.esitab esindaja kaudu Eesti Haigekassale Andmepäringu koos väljavõetavate Andmete täpse 

struktuuriga kooskõlastamiseks; 

5.3. täidab saadud  Andmete töötlemisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid; 



5.4. hoiab saadud Andmed konfidentsiaalsetena ega tee Andmeid kättesaadavaks kolmandatele 

isikutele; 

5.5. kasutab saadud Andmeid ainult konkreetse Uuringu lähteanalüüsis kirjeldatud analüüsideks; 

5.6. enne valminud Uuringu tulemuste avalikustamist tutvustab tulemusi Eesti Haigekassale; 

5.7. viib ellu muud kokkulepitud tegevused koostöö kvaliteetseks ja tähtaegseks elluviimiseks. 

 

6. Käesolev koostöökokkulepe kehtib alates 15. märtsist 2013. a kuni 31. detsembrini 2015. a ja 

kokkuleppe muutmise soovist teavitavad Pooled teineteist kirjalikult. 

 

7. Käesoleva koostöökokkuleppe alusel toimuva koostöö eest  esitavad Pooled teineteisele 

rahalisi nõudeid juhul, kui Poolte esindajad  on selles eraldi kokku leppinud. 

 

8. Käesolev koostöökokkulepe on alla kirjutatud kahes eksemplaris, millest mõlemale poolele 

jääb üks eksemplar. Tartu Ülikooli esindaja ja kontaktisik käesoleva koostöökokkuleppe 

täitmisel on tervishoiu instituudi juhataja Raul Kiivet (Raul.Kiivet@ut.ee) ning Eesti Haigekassa 

esindajaks ja kontaktisikuks on arendusjuht Kaie Mõtte (kaie.motte@haigekassa.ee). 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Tanel Ross      Marco Kirm  

Eesti Haigekassa     Tartu Ülikool 

Lembitu 10, Tallinn     Ülikooli 18, Tartu 
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