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Mõisted

Teenusmudel tervishoius on erinevaid tervishoiuteenuseid ning nende 
rakendamisprotsesse hõlmav tervikliku raviteekonna osa
Kaugteenusmudel on muuhulgas kaugteenuseid sisaldav teenusmudel 
tervishoius
Kaugteenus tervishoius on turvalise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendusel distantsilt osutatav tervishoiuteenus (nt sünkroonne ja 
asünkroonne kaugsuhtlus, sh kaugvastuvõtt; kaugmonitooring, 
kaugteraapiad)



Kaugteenuste arendamise eesmärk on

1.Juurutada inimkesksuse põhimõtet tervishoiupraktikas, sh 
muuta tervishoiuteenuse saamine inimesele mugavamaks, 
langetada inimese aja- ja sõidukulusid

2.Parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust nii 
regionaalselt, tervishoiutöötja aega vabastades kui piiratud 
liikumisvõimega patsientide vajadusi arvestades

3.Parandada ravi kvaliteeti, sh ravi järjepidevust, 
ravisoostumust, tõsta patsiendi haigusteadlikkust ja eneseabi 
oskuseid



Näidisprojektide konkursi korraldamise 
eesmärk on kiirendada kaugteenuste
arendamise eesmärke täitvate uute 
kaugteenusmudelite arendamist ja 
kasutuselevõttu



Sihtrühma valik

Ootame kandideerima näidisprojekte, mis adresseerivad vähemalt üht 
järgnevatest probleemvaldkondadest:

1. Krooniliste haiguste ägenemise preventsioon 
2. Ravi järjepidevuse parandamine 

3. Vaimset tervist toetavate terviseteenuste kättesaadavuse paranemine

4. Esmatasandi tugevdamine



Konkursi oodatavad tulemused

1. Efektiivsete ja üle tervishoiusüsteemi laiendatavate 
kaugteenusmudelite leidmine

2. Sisend kaugteenusmudelite mõju hindamise praktika 
loomiseks 

3. Sisend kaugteenusmudelitele tasustamismudelite 
loomiseks



Taotleja ja koostööpartner

1. Toetuse taotleja peab olema tervishoiuteenuse osutaja, kes on 
ühtlasi EHK lepingupartner

2. Taotleja kohustuslikud koostööpartnerid on:
 Kaugteenuse osutamiseks vajaliku IKT lahenduse pakkuja
 Mõju hindamist teostav ülikool või muu teadusasutus

3. Kaugmonitooringu mudelid peavad kaasama nii esma- kui eriarstiabi 
teenuseosutajaid

4. Toetuse saaja teised koostööpartnerid võivad olla (loetelu pole 
lõplik):
 Patsiendi vaate esindaja 
 Teine tervishoiuteenuse osutaja
 Teenusarendus või -disaini ettevõte



Eelarve ja toetuste summa

1. Taotlusvooru indikatiivne eelarve on 1 miljon eurot
2. Taotleja omaosalus on 25%, mis peab olema rahaline
3. Toetatavate näidisprojektide arv ei ole fikseeritud
4. Ühele näidisprojektile antav toetuse summa ei ole

fikseeritud, vaid sõltub projekti eelarvest ja eelarve
kasutamise otstarbekusest

5. Finantseerimise allikas: Haigekassa innovatsioonifond



Toetatav tegevus on uue kaugteenusmudeli
arendamine ja varane rakendamine

Näidisprojekt peab sisaldama kõiki järgmiseid osiseid:
1. Organisatsioonilised muudatused (sh projektis osalevate töötajate 

kaasamine arendus- ja rakendamisprotsesside loomisesse, nende 
motiveerimine projekti õnnestumisse panustada)

2. Tööprotsesside ümberkujundamine (sh kaugteenuse planeerimise, 
läbi viimise ja dokumenteerimise muutmine otstarbekaks ja 
kasutajamugavaks nii tervishoiutöötajale kui patsiendile)

3. Kasutajasõbralike, turvaliste tehnoloogiliste lahenduste 
kasutuselevõtt

4. Kasutajate (tervishoiutöötajad ja patsiendid) oskuste toetamine (sh 
tehniline tugi, juhendid, koolitamine)



Toetuse saamisega kaasneb kohustus

1. Koostöös välise teaduspartneriga disainida ja läbi viia
prospektiivne näidisprojekti mõju hindamise uuring
tervishoiusüsteemile

2. Koostöös Haigekassaga näidisprojektis sisalduva(te)le
kaugteenus(t)ele testimiseks sobiva tasustamismudeli
leidmine



Näidisprojektide valimise protsess

1. Voor 
nov2020

• Kandideerimine registreerimisvormil
• 10-minutiline veenmiskõne (pitch)
• Hindamiskomisjoni otsus
• Kutse teise taotlusvooru

2. Voor 
jaan2021

• Läbirääkimised koostööpartneritega
• Kirjalik taotlusvorm
• Hindamiskomisjoni otsus on HK juhatusele 

toetuse andmise otsuse tegemise aluseks

Valitud näidisprojektid, 
kestus kuni 24 kuud



Taotluste hindamine 1. voorus
1. Näidisprojektiga lahendatava probleemi mõõde – maksimaalselt 7

punkti
2. Näidisprojekti mõju kaugteenuste arendamise eesmärkidele –

maksimaalselt 5 punkti
3. Valitud kaugteenuste põhjendatus – maksimaalselt 5 punkti
4. Näidisprojekti innovaatilisus – maksimaalselt 3 punkti
5. Näidisprojekti teostatavus – maksimaalselt 5 punkti



Taotluste hindamine – 2. voor

1. Näidisprojektiga lahendatava probleemi mõõde – maksimaalselt 
5 punkti

2. Näidisprojekti mõju kaugteenuste arendamise eesmärkidele –
maksimaalselt 5 punkti

3. Valitud kaugteenuste põhjendatus – maksimaalselt 5 punkti 
4. Näidisprojekti teostatavus – maksimaalselt 5 punkti
5. Näidisprojekti eelarve põhjendatus – maksimaalselt 5 punkti



Toetuse andmise otsus

Toetuse andmine toimub teise taotlusvooru põhjal välja valitud 
näidisprojektidele.

Toetuse andmise otsuse teeb haigekassa juhatus 
hindamiskomisjoni otsuse alusel. 

Otsus võib olla üks järgnevatest: 
- Taotluse rahuldamata jätmine 

- Taotluse osaline rahuldamine 

- Taotluse täismahus rahuldamine 



Projekti haldamine

• Kvartaalne aruandlus
• HK kaasamine jooksvasse tööprotsessi
• Juhtrühma moodustamine
• Lõppraport + mõju hindamise uuringu tulemused



Edukalt lõppenud näidisprojekt

Näidisprojekt loetakse edukalt lõppenuks kui mõju hindamise uuringu 
alusel on kaugteenusmudel tõestanud oma paremust võrreldes 
varasema sihtrühma käsitlusega vähemalt ühes järgnevatest 
aspektidest, kusjuures halvenenud ei ole teised:

 Kasutajakogemus (nii inimese kui THT vaatest)
 Kliiniline tulemus
 Kulutõhusus

Kui näidisprojekti ei saa lugeda edukalt lõppenuks, siis edasine 
kaugteenusmudeli arendamine toimub taotleja oma vahenditest



Edukalt lõppenud näidisprojekt

Näidisprojekti eduka lõppemise korral leitakse koostöös Haigekassaga 
kaugteenusmudelile jätkusuutlik tasustamismudel ja taotleja 
kohustub kaugteenusmudeli rakendamist jätkama vähemalt 3 aasta 
jooksul.

Näidisprojekti eduka lõppemise korral kaaluvad Sotsiaalministeerium 
ja Haigekassa koostöös taotlejaga kaugteenusmudeli
kasutuselevõttu sihtgrupi üleselt. Kui see osutub põhjendatuks, siis 
kõik osapooled panustavad kaugteenusmudeli laialdase 
kättesaadavuse tagamisse.



Ajakava

9. oktoober kaugteenuste inspiratsioonipäev 

November 20’ konkursi ametlik väljakuulutamine
November 20’ 1. voor: veenmiskõned hindamiskomisjonile, kutsed 2. 
vooru taotlusi esitama
Detsember 20’ läbirääkimised koostööpartneritega
Jaanuar 21’ 2. voor: taotluste esitamine
Märts 21’ projektide algus
Projektide kestus kuni 24 kuud



Kas tahad edasist infot näidisprojektide 
konkurssi kohta?

Kogu edasine infovahetus toimub endast märku andnud 
potentsiaalsete taotlejatega:

naidisprojektid@haigekassa.ee 



Tänan!

Küsimused, ettepanekud…

Jaarika Järviste
Kaugteenuste arendamise projektijuht
Jaarika.jarviste@haigekassa.ee
56479928


