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Infopäeva eesmärk

Anda ülevaade

•   üldhooldekodus osutatavast õendusteenusest

•   üldhooldekodudes osutatava õendusteenuse rakendumise ja kasutamise   

kohta 2020 aastal;

•   muudatustest teenuses 2021 aastal.



Üldhooldekodus osutatav õendusteenus



Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse
õendusteenus (3097)

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (TTL) alates 01.01.2020 a. 

Eesmärk 

Tagada üldhooldekodu elanikele ühtsetel alustel kvaliteetne õendusteenus, sh 

• Elaniku parima võimaliku elukvaliteedi säilitamine

• Elaniku võimaliku toimetuleku toetamine

• Elanikul väljakujunenud terviseseisundiga kohanemise toetamine



Teenuse kirjeldus

• Koostöö erinevate osapooltega

• Õendusteenuse vajaduse hindamine

• Õendustoimingute sooritamine

• Nakkustõrjenõuete täitmine

• Toimingud ravimitega

• Võimalike dekompenseeritud haigusseisundite hindamine

• Immuniseerimise teostamine

• Elukeskkonna hindamine

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-
lepingud/oendusteenus-uldhooldekodus

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/oendusteenus-uldhooldekodus


Teenuse kättesaadavuse tagamine

• Tagada teenuse osutamine päevasel ajal ja tööpäevadel

• Tagada teenus arvestusega, et 40-le hooldekodu elanikule osutatava 
õendusteenuse maht on 40 tundi nädalas. Seoses õdede puudusega on EHK 
teinud mööndusi teenuse käivitamiseks:

kuni 39 voodikoha/elaniku kohta kuulub 0,5 koormusega õe ressurss

40-59 voodikoha/elaniku kohta kuulub 1,0 koormusega õe ressurss

60-79 voodikoha/elaniku kohta kuulub 1,5 koormusega õe ressurss jne

• Tagada koostöö hooldekodu elaniku ravi koordineeriva arstiga/perearstiga

• Korraldada õe ajutisel äraolekul tema asendamine



Teenuse osutamiseks on vajalik

1.    Tegevusluba

* Üldhooldusteenuse pakkujal kehtiv tegevusluba (SKA) üldhooldusteenuse osutamiseks

* Õendusteenuse osutajal peab olema kehtiv koduõenduse tegevusluba (TA)

1) kas üldhooldekodu ise omab/taotleb

2) või üldhooldekodu teeb koostööd vastava tervishoiuteenuse osutajaga 

2.   Tervishoiutöötaja peab olema kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse (TA)

3.    Õel, kes töötab üldhooldekodus TTO juures, vajalik kehtiv immuniseerimise tunnitus



Õendusteenuse rahastamine

• Teenust rahastab Eesti Haigekassa (pearaha põhimõttel 58,21€ ühe elaniku kohta 
ühes kalendrikuus 2021)

• TTO esitab 1x kuus (7. kuupäevaks) arve esimese kuupäeva seisuga hooldekoduga 
hooldusteenuse lepingulises suhtes olevate isikute kohta tegevuskohtade kaupa. 

• TTO esitab Haigekassale Eesti e-arve standardile vastava masinloetava arve läbi

e-arvete operaatori.

Haigekassa kasutab e-arvete operaatorina Omnivat

omniva.ee/ari/arvekeskus



Ülevaade õendustegevustest

• TTO koostab 1x kuus kalendrikuus osutatud õendusteenuse kohta isikupõhised 
raviarved, kuhu märgib kuupäevade kaupa isikule osutatud tegevused 
(pearahasisesed tegevuste koodid – lisa 4) ja teenuse osutamise korrad 

• Isikupõhiste raviarvete saatmiseks tuleb kasutada rahastamise allikat 0R, teenuse 
tüüp 20 ning lepingu eriala 71600014

• Lepingupartneril võimalik kasutada kas oma arendaja poolt loodud töölauda või 
MISP portaali;

• Asutustel, kellel puudub oma tehniline lahendus raviarvete edastamiseks on 
võimalik arveid edastada üle veebiteenuse: https://misp2.digilugu.ee/.

https://misp2.digilugu.ee/


Üldhooldekodus osutatava õendusteenuse 
rakendumine ja kasutamine 2020 aastal



Üldhooldekodud Eestis
01.12.2020                             01.03.2021                                

161 
Hooldusasutust

196 
Hooldekodu

9 988 

Hooldekodu elanikku



Üldhooldekodude hõlmatus lepingutega                                     
01.12.2020   01.03.2021



Üldhooldekodude elanike hõlmatus lepingutega                                     
01.12.2020                             01.03.2021



Teenuse osutamise vormid
01.12.2020 01.03.2021



Lepinguga hõlmatud hooldekodude teenuse kasutus kokku 
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Lepingute jälgimise töölaud

PowerBI

Kasutajanimi: Haigla 

Parool: Parool

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjYzZDg5ZWMtYmU2ZC00ZjI3LTg4NjktN2QwZDVkMDUwMjljIiwidCI6IjJiMWJmNzQ4LWZmMGMtNGU5ZC1hZDMzLTBiMzkwMzEzYWIxMyIsImMiOjh9






Muudatused teenuses 2021 aastal



Alates 01.01.2021

Nüüdisajastati väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenust

• Võimaldatakse alla 20 voodikohaga hooldekodudel võtta tööle 0,5 koormusega 
õde (pearaha 20 elaniku eest);

• Hinnamudelisse lisati õe asendustasu – õe puhkuse asendamine;

• Tööjõukulude hulka lisati kulu õe tööriietele;

• Med.tarvikute nimekirja lisati kontaktivaba infrapunatermomeeter – COVID-19 
epideemia;

• Lisati isikukaitsevahendite kulu;

• Lisati ohtlike jäätmete utiliseerimise kulu

Nüüdisajastati hinnamudelit (58,21 €)



Muudatused Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (TTL)

TTL 2. peatükk (Üldarstiabi) 

§ 8.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenus (3097)

Üldhooldekodus, kus on vähem kui 20 voodikohta, tasutakse piirhinda 20 elaniku eest.

Väljaspool kodu osutatava 

üldhooldusteenuse õendusteenus

3097 58,21



Üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse             
rahastamise leping ja vastavad lisad

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-
lepingud/oendusteenus-uldhooldekodus

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/oendusteenus-uldhooldekodus


Lisa 3. Õendusteenuse rahaline arvestus

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/perearstid/hooldekodud/lisa_3_%C3%B5endusteenuse%20rahaline%20arvestus.pdf


Immuniseerimise  korraldamise nõuded
(SoM 31.10.2003/2021 nr 116)

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel

§1 Üldsätted

(4) Külmahel on süsteem, mis tagab immuunpreparaadi käitlemise nõuetekohastel

temperatuuritingimustel alates immuunpreparaadi tootmisest kuni

immuniseeritavale manustamiseni.

§2 Immuniseerimise läbiviimine

(9) Immuniseerimisega tegelevad tervishoiuteenuse osutajad peavad olema     

varustatud vajalike esmaabivahenditega immuniseerimise võimalike kõrvaltoimete,   

sealhulgas anafülaktilise šoki, raviks.



Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks 
vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja 
ravimitele (SoM 13.08.2010/2021 nr 56) (1)

§ 6.   Nõuded aparatuurile ja töövahenditele koduõendusteenuse osutamiseks

(2) Koduõendusteenuse osutamiseks peab õel olema vajadusel

3) külmaelemendiga varustatud konteiner vaktsiinide transpordiks;

4) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks;

5) külmkapi termomeeter (2 tk).

NB!  Hiljemalt 01.01.2022



Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks 
vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele 
ja ravimitele (SoM 13.08.2010/2021 nr 56) (2)

§ 61 Nõuded ravimitele koduõendusteenuse osutamiseks

Immuniseerimise teostamiseks peavad koduõendusteenuse osutajal olema §-s 73

nimetatud ravimid

1) 1% epinefriinilahus; 

2) 0,9% naatriumkloriidilahus;

3) antihistamiinikum.



Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused 
ja kord ning retsepti vorm

(SoM 18.02.2005/2021 nr 30) (1)

§ 7.   Teistele isikutele apteegist ravimite väljastamine

(12) Iseseisva ambulatoorse õendusabiteenuse osutajale võib üldapteek väljastada           

üksnes alljärgnevaid retseptiravimeid ja aineid:

1) epinefriini süstelahus;

2) naatriumkloriidi 0,9%-line infusioonilahus;

3) tsetirisiin;

4) salbutamooli inhalatsiooniaerosool;

5) süsivesikud, 10%-line infusioonilahus.



Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused 
ja kord ning retsepti vorm (SoM 18.02.2005/2021 nr 30) (2)

§ 7.   Teistele isikutele apteegist ravimite väljastamine

(3) Retseptiravimid väljastatakse tellimislehe alusel koostatud 
saatedokumendiga.

§ 8. Tellimislehtede ja saatedokumentide vormistamine



EHAK koodide asemele asukohakoodid

Lepingupartner Üldhooldusteenuse pakkuja Õendusteenuse osutamise tegevuskoht
Asukohakood

märkus

Osaühing TNP KONSULTATSIOONID

Pandivere Pansion OÜ
Lääne-Viru 

maakond Väike-Maarja 

vald Vao küla Pargi põik 6 H072 Peamaja

Osaühing TNP KONSULTATSIOONID

Pandivere Pansion OÜ
Lääne-Viru 

maakond Väike-Maarja 

vald Vao küla Pargi põik 6 H073 Väike maja

Sihtasutus Jõhvi Haigla Sihtasutus Jõhvi Haigla Ida-Viru maakond Jõhvi vald Jõhvi linn Jaama 34a H074

Kunda Südamekodu OÜ

Kunda Südamekodu OÜ
Lääne-Viru 

maakond
Viru-Nigula vald Kunda linn Ehitajate 3 H075

Osaühing TNP KONSULTATSIOONID Mittetulundusühing Paju Pansionaadid Valga maakond Valga vald Paju küla Paju mõis H092 Hollandi maja

Osaühing TNP KONSULTATSIOONID Mittetulundusühing Paju Pansionaadid Valga maakond Valga vald Paju küla Paju mõis H093 Mõisahoone I korrus

Osaühing TNP KONSULTATSIOONID Mittetulundusühing Paju Pansionaadid Valga maakond Valga vald Paju küla Paju mõis H094 Rootsi maja

Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus

Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus Ida-Viru maakond

Alutaguse vald

Mäetaguse 

alevik Karja 22 H099

Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus

Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus Ida-Viru maakond

Alutaguse vald

Mäetaguse 

alevik Kooli 25 H100

sihtasutus Läänemaa Haigla sihtasutus Läänemaa Haigla Lääne maakond Haapsalu linn Vaba 6 H101

Benita Kodu AS

Benita Kodu AS Harju maakond Lääne-Harju 

vald Valkse küla Kodu tee 8 H102

Maarjamaa Kodud OÜ

Maarjamaa Kodud OÜ Lääne maakond Lääne-Nigula 

vald Koluvere küla

Koluvere 

hooldekodu H103



Üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse 
rahastamise leping ja vastavad lisad

• Lisa 3. Õendusteenuse rahaline arvestus

• Lisa 5. Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse
voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed 

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/perearstid/hooldekodud/lisa_3_%C3%B5endusteenuse%20rahaline%20arvestus.pdf
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/perearstid/hooldekodud/lisa_5_tegevuskohad%2Cvoodikohad%2C%C3%B5ed.pdf


Lisa 3. Õendusteenuse rahaline arvestus
Lisa 5. Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade 
arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed 

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/perearstid/hooldekodud/lisa_3_%C3%B5endusteenuse%20rahaline%20arvestus.pdf
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/perearstid/hooldekodud/lisa_5_tegevuskohad%2Cvoodikohad%2C%C3%B5ed.pdf


Lahendamist vajavad punktid

• Pearahasiseste tegevuste sisu täpsustamine;

• Koostöö perearstidega - analüüside võtmine (kes mida toob ja kuhu kunas viib; PKS);

• Haige transpordi korraldamine ja tasustamine;

• Kodune palliatiivne hapnikravi osutamine hooldekodus;

• Aruandluse väljatöötamine;

• Õendusplaani vorm võiks olla ühtne/põimitud hooldusplaaniga;

Muudatused lepingus (voodid/õed/asukoht) - kohene haigekassa teavitamine.



Tänan !

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/infopaevad
(Partnerite infopäevad 2021)


