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Haigekassa 
tegevusvaldkonnad

1) korraldab ravikindlustust, tagades ravikindlustusraha efektiivse ja 
otstarbeka kasutamise;

2) täidab ravikindlustuse seadusest ja haigekassa seadustest tulenevaid 
ülesandeid; 

3) peab ravikindlustushüvitiste võimaldamiseks ja seadustest tulenevate 
muude ülesannete täitmiseks ravikindlustuse andmekogu 
kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega;kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega;

4) kontrollib haigekassa poolt osaliselt või täielikult tasutavate teenuste 
kvaliteeti ja põhjendatust;

5) korraldab ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute 
täitmist;

6) osaleb tervishoiu planeerimisel ning avaldab arvamust haigekassaga 
ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute 
eelnõude kohta;

7) annab nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.



Uuringud

• 2001-2009 aastate uuringute metoodikad ja 
tulemused on kättesaadavad 

http://www.haigekassa.ee/haigekassa/uuringud 

• Kindlustatute rahulolu-uuringud• Kindlustatute rahulolu-uuringud

• Tööandjate rahulolu-uuringud

• Lepingupartnerite rahulolu-uuringud Haigekassa 
perearstikeskuste uuring 2007

• Vajadusel on haigekassa ka tellinud uuringuid 
konkreetse küsimuse lahendamiseks või tegevuse 
hindamiseks (nt kampaaniate märgatavus, ennetusprojektide 
tulemuslikkuse hindamine, elukvaliteet (PROM) jne).



Statistika

Haigekassa peab ravikindlustuse andmekogu ja 
võimaldab ravikindlustuse andmekogu informatsiooni 
ka teistele, avaldades igaaastast statistikat

http://www.haigekassa.ee/haigekassa/statistika
Kindlustatute jaotus, s.h. elukoha lõikesKindlustatute jaotus, s.h. elukoha lõikes

Rahalised hüvitised (töövõimetus- ja hambaraviteenuse 
hüvitised)

Soodusravimid (toimeainete kaupa, soodustuse % kaupa)

Raviteenused (põhierialad, teenuse koodid, ravitüübid, 
diagnoosid, ravikulude jaotus RHK-10 järgi 5 aasta 
vanuserühmade kaupa, palju on iga üksikut teenust osutatud)

DRG ja kulud raviks Euroopa Liidu liikmesriikides



Täiendavad andmed 
ennetuse kohta

Haigekassa kogub laste tervise andmeid 
koolitervishoiuteenuse aruande osana, alates 
2004.aastast elektrooniliselt. Tulemusandmed 
põhinevad kooliõdede poolt I, III, V, VI, IX ja XII 
klasside õpilaste pikkuse ja kaalu mõõtmistel. 

need on kättesaadavad Eesti keskmisena, HK need on kättesaadavad Eesti keskmisena, HK 
piirkonniti, maakonniti

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/terviseden
dus/kool/

Haigekassa rahastab rinna- ja emakakelavähi 
sõeluuringuid, naiste hõlmatus sõeluuringutega 
Eesti keskmisena ja maakonniti

http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/tervisedendus/enn
etus/ 



Koondid

• Haigekassa aastaaruanded
Eesti- ja inglise keelsed

http://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanhttp://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruan
ded

Tellitud ja koostatud analüüsid,  
edenduse ja ennetuse tulemused, auditite 

kokkuvõtted,  tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus



Andmete kasutamine: 
planeerimine, jälgimine 
ja järelevalve (loogilised raviarvete 

kontrollid)

Vajaduse

hindamine

4-aasta

prognooshindamine

Kvartaalne

planeerimine

Eelarve

planeerimine

Lepingute 

planeerimine ja 

jälgimine

prognoos



PÄRINGUVORM



KOKKUVÕTE
Erinevaid andmeid suures mahus- tsentraalselt 

on andmed kättesaadavad ravikindlustuse 
andmekogus alates 2004

• Sisaldavad vaid andmeid, mis esinevad raviarvel 
• Võimaldab nii retrospektiivseid kui prospektiivseid 

analüüseanalüüse
• Suuremahulised keerulised päringud on komplitseeritud 

ja aeganõudvad
• Tulemused sõltuvad ka meedikute poolsest andmete 

kodeerimise kvaliteedist ja õigsusest

Haigekassa andmete kvaliteedi areng on 
järjepidev ja andmete kasutamise võimalusi 
laiendatakse


