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Projekti üldeesmärk

Arendada Eestis terviseinfo monitoorimiseks ja 
analüüsimiseks vajaminevat inimressurssi, et analüüsimiseks vajaminevat inimressurssi, et 
seeläbi tõhustada tõenduspõhiste otsuste 
tegemist tervise valdkonna poliitika ja 
programmide kujundamisel ning ressursside 

jaotamisel.



Projekti eesmärgid

• Analüütikute ja epidemioloogide 
(täiend)koolitamine. 

• Olulistes rahvatervise uuringutes (sh HIV) • Olulistes rahvatervise uuringutes (sh HIV) 
osalemine ning olemasolevate andmete 
täiendava süvaanalüüsi teostamine

• Tõenduspõhiste andmete viimine 
ennetustegevuste elluviijate ning 
poliitikakujundajateni kesksel ja kohalikul 
tasandil



Projekti partnerid

Eestis:
• Tartu Ülikooli tervishoiu instituut
• Tervise Arengu Instituut• Tervise Arengu Instituut
• Sotsiaalministeerium

Väljastpoolt Eestit:
• Norra Vähiregister, Norra
• Oulu Ülikool, Soome
• Tampere Ülikool, Soome
• Finohta, Soome



Projekti taotlus

• Taotlus valmistati ette TÜ tervishoiu 
instituudi poolt partnerluses SoM ja TAI 
ning Norra Bergeni Ülikooliga 2005. aastalning Norra Bergeni Ülikooliga 2005. aastal

• Projektitaotlusi hindasid RaM poolt 
kokkukutsutud valdkondlikest ekspertidest 
koosnevad komisjonid.

• Rahastusotsuse saamiseks kulus 2 aastat



Projekti 
rahastamine

Projekti rahastaja on Norra finantsmehhanism ning 
kaasrahastaja Tartu Ülikool (rahastusotsus 04.10.2007).

Projektile eraldatud grandi suurus on 769 312 eurot e 12 
001 267 krooni001 267 krooni
- TÜ poolne omaosalus 167 388 eurot  e 2 619 000 
krooni 

Projekt algas detsembris 2007 ning selle kestust pikendati 
kuni aprillini 2011. 



Projekti leping ja 
aruandlus

• Toetusleping sõlmiti detsembris 2007 Norra finantsmehhanismi ja 
Rahandusministeeriumi vahel

• Elluviimisleping sõlmiti Rahandusministeeriumi ja Tartu Ülikooli 
tervishoiu instituudi vahel jaanuaris 2008

• Lepingulisa on Projekti elluviimisplaan (Project Implementation Plan • Lepingulisa on Projekti elluviimisplaan (Project Implementation Plan 
e PIP)

• PIPis 4 tegevussuunda, mille raames raporteeritakse:
– Projekti juhtimine
– Epidemioloogia-alane koolitus
– Terviseinfo analüüs
– Täiendõpe (lisandunud alates september 2009)

• Aruandlus toimub kvartaalselt ning projekti rahastamine vastavalt 
kvartali kuluaruannetele

• Finantsjärelvalve eest vastutab Sotsiaalministeerium



Projekti juhtkomitee

Koosseis : 
TÜ tervishoiu instituut; SoM; TAI; 
TKI; EHK; WHO

Funktsioonid :
Nõuandev kogu projekti sisulisel 
juhtimisel. Projekti aruannete 
heakskiitmine, ettepanekud  
tegevuse tõhustamiseks ja projekti 
eesmärgipärasuse jälgimine.

Projekti 
koordineerimine

TÜ tervishoiu 
instituut, sh. 
projektijuht

Projekti 
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e
Sotsiaalministeeriu
m

Projekti 
teaduskomitee

Funktsioonid:
Uuringuüksuse 
tööplaani koostamine; 
uuringute läbiviimise 
protsessi jälgimine ja 
juhendamine; 
üksuse töö väljundite 
(artiklid jne) 
heakskiitmine

Projekti 
koolituskomitee

Funktsioonid:
Õppekava väljatöötamise 
koordineerimine; 
õppejõudude ja 
külalislektorite 
soovitamine; 
ettepanekud õppetöö 
metoodika ja sisu osas; 
koolitustegevuse 
juhendamine ja 
hindamine



Epidemioloogia 
õpe

• 2007/2008 I poolaasta magistriõppekava 
väljatöötamine koostöös välispartneritega

• 2008. aasta veebruar/märts PR-kampaania 
epidemioloogia magistriõppe tutvustamiseksepidemioloogia magistriõppe tutvustamiseks

• 2008. sügisel alustas õpinguid 18 magistranti
• 2009. kevadel PR-kampaania kordus; sügisel 

astus magistriõppesse 22 magistranti
• Magistrandid väga laialdase taustaga –

meditsiin, sotsioloogia, psühholoogia, majandus, 
õigus jne.
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Täiendõpe

• Täiendkoolitused juba rahvatervishoiu valdkonnas töötavatele 
spetsialistidele:

Kevad 2010:
– Epidemioloogia alused ja rakendus, Tallinn 06.-07.04.
– Terviseökonoomika alused, Tartu 08.-09.04.– Terviseökonoomika alused, Tartu 08.-09.04.
– Tõenduspõhine arstiabi, Tartu 12.-13.04.
– Tervishoiu mõjude majanduslik hindamine, Tartu 21.-22.04.
– Tervishoiu rahastamine, Tallinn 11.-12.05.
– Tervis ja tervisesüsteem, Tallinn 02.-03.06. 

• Terviseinfo analüüsigrupi (TIAG) ja projekti partnerite 
enesetäiendused vastavalt spetsiifilistele vajadustele välismaistes 
kompetentsikeskustes. 

Näit: terviseökonoomika, rahvatervise uuringute metodoloogia, 
kvalitatiivsed analüüsid jt



Teadustegevus

Põhisuunad:
• HIV-ennetus 
• Sõltuvusainete tarvitamine
• Haavatavate rühmade ligipääs terviseteenustele
• Tervisetehnoloogiate hindamine (koostöö 

FinOHTAga):
1) mammograafia rinnavähi skriiningus
2) PTKA stentimisega
3) emakakaelavähi preventsioon
4) Insuliinpumbad diabeedi ravis
5) alaseljavalu kirurgiline ravi
6) bioloogilised ravimid reumatoloogias 



Teadustegevus

Tõenduspõhise info kasutamise soodustamine:
• Rahvatervishoiu raamatukogu RaTeRa:

www.rahvatervis.ut.ee
• TÜ THI, WHO, SoM ja EHK ühisseminar 

“Flagship course on Health System 
• TÜ THI, WHO, SoM ja EHK ühisseminar 

“Flagship course on Health System 
Strenghtening and Sustainable Financing for 
Estonia, Latvia, Lithuania and Poland”, 15.06.-
19.06.

• TÜ THI, WHO, EHK ja NICE ühiskursus 
“Tõenduspõhise info ja süstemaatiliste 
ülevaadete kasutamine otsuste tegemiseks 
tervisesüsteemis”, 10.-11.12.



Teadustegevus

Konverentsid:

• Konverents “Eesti tervishoiu väljakutsed”, • Konverents “Eesti tervishoiu väljakutsed”, 
08. oktoober 2009

• Konverents “Baltic Public Health 
Conference 2010: Accomplishments and 
Challenges”, 23.-25. september 2010



Vaata lisainfot:

www.ut.ee/epi



Täname!


