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MILLEST MÕTISKLEN

Kuidas saaks rahastada?

Miks muutus keeruline on? 

Mõni praktilini soovitus ka?
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KUIDAS SAAKS RAHASTADA?
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AGA MIS ON EESMÄRK?

NB! Rahastamise muutmine ei ole eesmärk iseenesest

Eesmärk võib olla:
✧ Käitumise muutus
✧ Parem integreeritus
✧ Kulude kokkuhoid
✧ Patsiendi teekonna muutmine
✧ Patsiendi kogemuse ja ravitulemuse parandamine
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MIDA TEISED ON PROOVINUD?

✧ Piirkondlik terviklik pearaha 
✧ Eelarve
✧ Komplekstasu
✧ ‘Tervikliku käsitluse’ lisatasu
✧ Tulemustasu

+ Riski ja kasumi jagamine
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Foto: National Cancer Institute, Unsplash

https://unsplash.com/@nci?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/healthcare?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


MIKS MUUTUS KEERULINE ON?
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ÜHISED 
&

ISIKLIKUD HUVID
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Inimene

Riik
Teenuse 
osutaja
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✧ Palju raha on ja kus see raha 
paikneb?

✧ Millele ja kellele seda raha 
kulutada?

✧ Milline on riigi võimekus raha 
juhtida?

✧ Kuidas hoida silma peal, kuidas
raha kasutatakse?

Inimene

Riik
Teenuse
osutaja
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✧ Tulu>Kulu

✧ Kuidas rahastada muutust?

✧ Kui palju autonoomiat ja kui palju 
ühist vastutust?

✧ Milline on enda ja teiste teenuse 
osutajate võimekus?

Inimene

Riik
Teenuse
osutaja
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✧ Kas ma olen kindlustatud?

✧ Milline teenus ja millisel hulgal on 
minule rahastatud?

✧ Palju ma pean ise maksma ja kas 
ma saan seda endale lubada?

✧ Kui palju asjaajamislikku teadmist 
ja pingutust minult eeldatakse?

Inimene

Riik
Teenuse
osutaja



MÕNI PRAKTILINE SOOVITUS KA?
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1. Sea esikohale inimese vaade

2. Lepi kokku ühine eesmärk

3. Veendu, et riigil ja teenuse osutajal on vajalik võimekus

4. Liigu samm-sammult, katseta ja sobita leidlikult

5. Rahasta muutust 

6. Analüüsi pidevalt, et veenduda, kas liigud ikka eesmärgi 
suunas

7. Vajadusel kohanda ja muuda

NB! Lahendus võib peituda mujal kui rahastamine



Kuluta nii vähe aega kui 
võimalik, et arutada kuidas 
rahastada ja nii palju kui 
võimalik tegelikule tööle, et 
muutust ellu viia.
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