
 
 
 
 

 

Pakkumise kutse tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardis tava uuringu 

 
Kutsume Teid osalema tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava
hiljemalt 31.05.2010 >> pike

Uuringu eesmärk ja tutvustus
 
Uuringu üldeesmärgiks on kaardistada 
pakkuda välja meetmed koos ajakavaga nende lahendamiseks.
ülevaade tervishoiusüsteemi korruptsiooniriskidest koos tegevuskavaga nende lahendamiseks. 
Uuringu läbiviimist koordineerivad Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. 
 
Projekti raames on ette nähtud järgmised tegevused:
 
1. Empiirilise uuringu läbi viimine, mille eesmärgiks on kaardistada ravijärjekorras etteostmise 

täiendavate tasude maksmise 
ulatus ja seos ise tasutavate teenuste kasutamisega
1) millistel erialadel on pettuse
2) millistel erialadel on etteostmine enam levinud; 
3) millised on etteostmise viisid;
4) kui sageli ja milliste teenuste puhul 
5) kui sageli tasulisele vastuvõtule minnes saadakse hilisema

(kui sageli haiged, kes on käinud vastuvõtul erapraksises, saavad
Haigekassast finantseeritavate tervishoiuteenuse osutajate juures või
samad arstid); 

6) kui sageli erapraksise klient suunatakse 
finantseeritavale ravile

7) millistel erialadel ja milliste teenuste eest tasub patsient täiendavalt parema kvaliteediga ravi 
või parema arsti juurde saamiseks;

8) millised on juhtimistasandite ja 
tekkimisel. 

Uuring ei pruugi piirduda vaid nende küsimustega ning pakkujapoolsed ettepanekud on 
teretulnud. 

 
2. Uuringu aruande koostamine, mis sisaldab tegevuskava 

tervishoius, samuti uuringutulemuste hilisem tutvustamine sihtrühmadele
valmib aruanne, kus olemasolevate uuringute ja auditite (nt Riigikontrolli auditid 
meditsiiniseadmete hangete kohta) ning pakkumise raames teostatud empiirilise uuringu põhjal 
koostatakse tegevuskava riskide maandamiseks tervishoiusekt
osalevad ka Sotsiaalministeeriumi
tegevuskava tutvustatakse haiglate juhtkondadele
muudele sihtrühmadele. 
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Kutsume Teid osalema tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava
endatud kuni 04.06.2010, kl 15.00  

Uuringu eesmärk ja tutvustus 

üldeesmärgiks on kaardistada Eesti tervishoiusüsteemi suuremad korruptsiooniriskid ning 
pakkuda välja meetmed koos ajakavaga nende lahendamiseks. Uuringu tulemusena peab valmi
ülevaade tervishoiusüsteemi korruptsiooniriskidest koos tegevuskavaga nende lahendamiseks. 
Uuringu läbiviimist koordineerivad Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. 

Projekti raames on ette nähtud järgmised tegevused: 

iimine, mille eesmärgiks on kaardistada ravijärjekorras etteostmise 
täiendavate tasude maksmise ulatus ning Haigekassast finantseeritavate teenuste kasutamise 
ulatus ja seos ise tasutavate teenuste kasutamisega erapraksises:  

millistel erialadel on pettuse- ja korruptsiooniriskid suuremad;  
millistel erialadel on etteostmine enam levinud;  
millised on etteostmise viisid; 

ja milliste teenuste puhul erialati ostetakse teenuse järjekorrast
astuvõtule minnes saadakse hilisemad teenused Haigekassa eelarvest 

kui sageli haiged, kes on käinud vastuvõtul erapraksises, saavad uuringuid ja
Haigekassast finantseeritavate tervishoiuteenuse osutajate juures või

erapraksise klient suunatakse järjekorrast mööda minnes Haigekassast 
finantseeritavale ravile; 
millistel erialadel ja milliste teenuste eest tasub patsient täiendavalt parema kvaliteediga ravi 
või parema arsti juurde saamiseks; 

lised on juhtimistasandite ja tervishoiuasutuste töötajate erinevad rollid riskide 

Uuring ei pruugi piirduda vaid nende küsimustega ning pakkujapoolsed ettepanekud on 

Uuringu aruande koostamine, mis sisaldab tegevuskava korruptsiooniriskide maandamiseks 
, samuti uuringutulemuste hilisem tutvustamine sihtrühmadele

valmib aruanne, kus olemasolevate uuringute ja auditite (nt Riigikontrolli auditid 
meditsiiniseadmete hangete kohta) ning pakkumise raames teostatud empiirilise uuringu põhjal 
koostatakse tegevuskava riskide maandamiseks tervishoiusektoris. Tegevuskava 
osalevad ka Sotsiaalministeeriumi ning Justiitsministeeriumi ametnik. Uuringu aruannet ning 
tegevuskava tutvustatakse haiglate juhtkondadele, teistele tervishoiuteenuse osutajatele
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(täiendatud 28.05.2010) 

kutse tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardis tava uuringu 

Kutsume Teid osalema tervishoiusüsteemi pettuseid ja riske kaardistava uuringu pakkumises 

tervishoiusüsteemi suuremad korruptsiooniriskid ning 
Uuringu tulemusena peab valmima 

ülevaade tervishoiusüsteemi korruptsiooniriskidest koos tegevuskavaga nende lahendamiseks. 
Uuringu läbiviimist koordineerivad Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.  

iimine, mille eesmärgiks on kaardistada ravijärjekorras etteostmise ja 
ulatus ning Haigekassast finantseeritavate teenuste kasutamise 

erialati ostetakse teenuse järjekorrast ette;  
d teenused Haigekassa eelarvest 

uuringuid ja ravi peamiselt 
Haigekassast finantseeritavate tervishoiuteenuse osutajate juures või haiglates, kus töötavad 

Haigekassast 

millistel erialadel ja milliste teenuste eest tasub patsient täiendavalt parema kvaliteediga ravi 

töötajate erinevad rollid riskide 

Uuring ei pruugi piirduda vaid nende küsimustega ning pakkujapoolsed ettepanekud on 

korruptsiooniriskide maandamiseks 
, samuti uuringutulemuste hilisem tutvustamine sihtrühmadele. Uuringu tulemusena 

valmib aruanne, kus olemasolevate uuringute ja auditite (nt Riigikontrolli auditid 
meditsiiniseadmete hangete kohta) ning pakkumise raames teostatud empiirilise uuringu põhjal 

oris. Tegevuskava valmimisel 
ning Justiitsministeeriumi ametnik. Uuringu aruannet ning 

, teistele tervishoiuteenuse osutajatele ning 



2 
 

Metoodika 
 
Uuringus tuleb kasutada kombineeritud uurimismeetodeid ning pakkujalt oodatakse terviknägemust 
uuringu metoodikast. Järgnevalt on toodud mõned soovituslikud lähtekohad, millest pakkuja võib 
lähtuda. Küsimustike ning intervjuukavade koostamisel osalevad ka Sotsiaalministeeriumi ning 
Justiitsministeeriumi ametnik, samuti on eeldatud tihe koostöö uuringu tegemise käigus. 
 
Valimi moodustamisel võiks lähtuda põhimõttest, et esindatud oleksid nii suuremad kui väiksemad 
haiglad, samuti tuleb arvestada regionaalsuse printsiibiga. Pakkumises peab uuringu metoodika 
olema piisavalt selgelt lahti kirjutatud, et soovitud tulemusi on  võimalik saavutada ning projekt 
viima konkreetsete lahendusteni tervishoiusektoris. 
 
1) Küsitlus või fookusgrupid tervishoiuteenuseid kasutavate patsientide hulgas 
Selleks, et teada saada patsientide kogemusi ravijärjekorras etteostmisega ning parema arsti juurde 
saamisega, kaardistada riskialtimad erialad, saada ülevaade patsientide teadlikkusest reeglitest (nt 
tasulisele vastuvõtule minnes tuleb ka edaspidine ravi ise tasuda) ja patsientide kogemustest nende 
reeglite järgimisel (nt kas palusid ise Haigekassa tasu eest ravi jätkata või pakuti asutuse poolt), viia 
läbi kas kvantitatiivne küsitlus tervishoiuasutustes või fookusgrupiintervjuud.  
 
2) Süvaintervjuud või fookusgrupid tervishoiutöötajatega 
Selleks, et selgitada välja, milline on juhtkonna, arstide ning teiste haiglatöötajate roll ja kogemused 
ravijärjekorras etteostmisel, viia läbi süvaintervjuud või fookusgrupid.  
 
3) Juhtumiuuring 
Võimalik on läbi viia juhtumiuuring (audit) täiendavaks riskide hindamiseks. 
 
4) Olemasolevate auditite ja uuringute analüüs 
Kuna uuringu empiiriline osa keskendub järjekorras etteostmise, ettesuunamise ja parema 
kvaliteediga ravi saamise temaatikale, ent uuringu laiem eesmärk on kaardistada kõik 
tervishoiusektori suuremad riskid, tuleb olemasolevate allikate põhjal koostada ülevaade ka teistest 
riskiteguritest. Nendeks on näiteks meditsiiniseadmete hangetega seonduv ning raviarvetega seotud 
pettused. Meditsiiniseadmete hankeid puudutavate pettuste analüüsimiseks on võimalik kasutada 
Riigikontrolli auditeid (Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes: 
http://www.riigikontroll.ee/audit.php?audit=599; Riigihangete korraldamine valla ja linna asutatud 
ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes; 
http://www.riigikontroll.ee/audit.php?audit=763; Haiglavõrgu jätkusuutlikkus: 
http://www.riigikontroll.ee/fake_index.php?lang=et&uri=%2Faudit.php%3Faudit%3D733). 
Raviarvetega seotud pettuste ulatuse väljaselgitamiseks on võimalik esitada päring Haigekassale.  
 
5) Ekspertintervjuud välisekspertidega rahvusvahelisest võrgustikust „European Healthcare Fraud 
& Corruption Network“ (EHFCN) või muust sarnasest organisatsioonist 
Kuna tervishoiusektori korruptsioon on pälvinud ka rahvusvahelist tähelepanu, on vajalik 
konsulteerida metoodika ettevalmistamisel ning edasises uuringu käigus ka rahvusvaheliste 
ekspertidega, soovitavalt EHFCNst, ent välistatud ei ole ka teised rahvusvahelised eksperdid. 
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Pakkumise sisu 
 
Pakkujalt oodatakse: 
1) Uuringu metoodika põhjalikku kirjeldust; 
2) Uuringu teostamise ajakava koos põhjalikult lahti seletatud tegevuskavaga; 
3) Uuringu hinda, kus eri osade maksumus on eraldi välja toodud1;  
4) Pakkuja poolse koordinaatori CVd; 
5) Tervishoiusektori eksperdi CVd (kaasatud peab olema vähemalt üks Eesti tervishoiu valdkonna 

ekspert, kusjuures koordinaator võib olla samaaegselt ka ekspert). 
 

Tähtajad 
 
Uuringu pakkumise esitamine koos metoodika kirjeldusega 31.05.2010 >> pikendatud kuni 
04.06.2010, kl 15.00 
Metoodika täpsustamine, uuringu läbiviimine ning lõpparuande koostamine koos edasise 
tegevuskavaga riskide maandamiseks 01.02.2011 
Uuringutulemuste ja edasise tegevuskava tutvustamine huvigruppidele 01.04.2011 
 
Pakkumine ja täpsustavad küsimused esitada emailile: mari-liis.soot@just.ee. 

Hindamine  
 
Pakkumisi hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi 
esindajad. Hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume: 
 
Uuringu metoodika põhjalikkus, sobivus ja realistlikkus  (projekt peab viima 
konkreetsete lahendusteni) 

50% 

Uuringu koordinaatori ning ekspertide kogemus valdkonnas 10% 
Hind 40% 
 
Hindamiskomisjoni otsus tehakse teatavaks emaili teel hiljemalt 7. juunil 2010. >> pikendatud kuni 
11.06.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tarkade Otsuste Fond (TOF) on rahuldanud uuringu eeltaotluse. Põhitaotlus esitatakse Riigikantseleile peale pakkuja 
valikut. Pakkumine ei tohiks ületada 440 000 krooni. 
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