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Mitmetes riikides on kaugvastuvõtte rakendatud ja rahastatud aastaid. Eesti Haigekassa alustas seoses 
COVID-19 kriisist tingitud eriolukorra kehtestamisega märtsi teisest nädalast ambulatoorsete 

kaugvastuvõttude tasustamist1. Sarnane areng on toimunud ka mitmes teises riigis, kus 
kaugvastuvõtte takistanud piirangute eemaldamine on võimaldanud nende kiiresti kasvavat 
kasutuselevõttu. Eestis oli aprilli lõpu seisuga teostatud 131 000 kaugvastuvõttu, mille kaudu oli 
arstiabi saanud 105 000 inimest ehk kaugvastuvõttude oskaal oli arvutuslikult 57%2. Rakendusse on 
võetud hulk erinevaid lahendusi, sh nii telefon, üldkasutatavad videokonverentsi tarkvarad kui ka 
spetsiaalselt kaugvastuvõtuks kohandatud lahendused. 
 
Kirjandus näitab, et kaugvastuvõtuga on võimalik saavutada erinevaid eesmärke: parandada 
kättesaadavust, rahulolu, ravi järjepidevust ja tulemusi või lühendada ooteaegu ja vähendada 
haigla voodipäevi (vt LISA 1). 2019. a läbi viidud uuringu alusel oli USA-s (enne COVID-19 pandeemiat) 
66% tervishoiuteenuse kasutajatest valmis kasutama kaugteenuseid, sh. kuni 44 aastastest 
vastanutest üle 70%3. Sarnase uuringu põhjal oli 2019. a. 69% klinitsistidest valmis kasutama 
kaugvastuvõttu, tuues peamisteks põhjusteks tervishoiuteenuse parema kättesaadavuse ja tööaja 
paindlikkuse4.  
 
Samas sõltuvad tulemused ja kaugvastuvõtu efektiivsus väga palju rakendatavast kontekstist. 
Kontekst võib siinkohal tähendada nii teenusepakkuja tasandit, eriala kui ka spetsiifilist 
teenuseprotsessi.  Ei saa väita, et kaugvastuvõtt on universaalselt toimiv ja efektiivne või pole seda 
üldse. See sõltub tegelikust rakendamisest, arsti ja patsiendi omavahelisest suhtest, erialast, 
asutusest, tarkvarast ning haigusrühmadest. Näiteks tõi 5441 osalejaga uuring välja, et kaugvastuvõtt 
võib võrreldes tavavisiitidega kaasa tuua erinevusi retseptide väljakirjutamises, uuringute tegemises 
või saatekirjade saamises5.  
 
Rahvusvaheliselt tunnustatud teadusuuringuid kaugvastuvõtu teenuste hindamisel on läbi viinud 
Ameerika Ühendriigid, Inglismaa, Skandinaaviamaad ja Austraalia, kus tervishoius on kasutatud 

 
1 Haigekassa (2020) https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-hakkab-viiruse-leviku-pidurdamiseks-rahastama-kaugvastuvotte 
2 Trisberg, Aet. (2020) Meditsiiniuudised. https://www.mu.ee/uudised/2020/05/04/haigekassa-plaanib-kaugvastuvotte-rakendada-ka-
parast-eriolukorda?fbclid=IwAR3FvJOwHK3BCxdX5ByMLNdyo0Y94kTnpINkWvE4dqlw_7bA3EC87k__pIA 
3 Telehealth Index: 2019 Consumer Survey. American Well, https://static.americanwell.com/app/uploads/2019/07/American-Well-
Telehealth-Index-2019-Consumer-Survey-eBook2.pdf 
4 Telehealth Index: 2019 Physician Survey. American Well, https://static.americanwell.com/app/uploads/2019/04/American-Well-
Telehealth-Index-2019-Physician-Survey.pdf 
5 McGrail KM, Ahuja MA, Leaver CA. Virtual Visits and Patient-Centered Care: Results of a Patient Survey and Observational Study. J Med 
Internet Res, 2017; 19(5): e177 

https://www.ttu.ee/health-care-technology
https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-hakkab-viiruse-leviku-pidurdamiseks-rahastama-kaugvastuvotte
https://www.mu.ee/uudised/2020/05/04/haigekassa-plaanib-kaugvastuvotte-rakendada-ka-parast-eriolukorda?fbclid=IwAR3FvJOwHK3BCxdX5ByMLNdyo0Y94kTnpINkWvE4dqlw_7bA3EC87k__pIA
https://www.mu.ee/uudised/2020/05/04/haigekassa-plaanib-kaugvastuvotte-rakendada-ka-parast-eriolukorda?fbclid=IwAR3FvJOwHK3BCxdX5ByMLNdyo0Y94kTnpINkWvE4dqlw_7bA3EC87k__pIA
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erinevaid kaugteenuste tehnoloogiad üle 15 aasta.6-7 Samas puudub ka neil riikidel kaugvastuvõtu 
teenuste valdkonnas üheselt aktsepteeritud ning spetsiifiliselt erinevate eesmärkide ja 
kasutusvormide jaoks kohandatud hindamise metoodika8. Nii palju kui on autoreid, on ka arvamusi ja 
soovitusi kasutada fundamentaalselt erinevaid metoodikaid ja hindamisraamistikke, mille seast on 
keeruline valikut teha. Välja on töötatud ka kaugtervishoiu hindamise holistilised raamistikud, näiteks 
nagu MAST9, ASSIST10, GDEISST11, PENG, mida saaks kaugteenuste hindamise ülevaatamisel samuti 
kasutada, kuid kõiki hindamisraamistikku kuuluvaid tulemeid ei ole võimalik korraga hinnata. Iga 
mõõdiku või aspekti korrektne analüüs on väga suur töö ning korrektne uurimisküsimuse ja mõõdikute 
valik on äärmiselt tähtis. 
 
Seetõttu otsustasid Taltech tervishoiutehnoloogia õppekava ja e-meditsiini keskus luua laiapõhjalise 
ülevaate erinevatest kaugvastuvõtu hindamiste küsimustest, mõõdikutest ning võimalikest 
meetoditest.  
 
Selleks, et Eesti saaks ka pärast kriisi kaugvastuvõttude pakkumisest võimalikult palju kasu , on 
oluline hinnata kaugvastuvõtu efektiivsust lähtuvalt kontekstist. Parim viis selleks on luua 
meetodite, mõõdikute ja uurimisküsimuste pakett süsteemseks kaugvastuvõtu hindamiseks, et iga 
kaugvastuvõtuga kokkupuutuv osapool saaks vajadusel minna sammu edasi ning hakata 
kaugvastuvõtu süsteemsemalt mõõtma.  
 
Käesolev juhend annab näpunäiteid ning otsustuskohti, miks kaugvastuvõttu hinnata, milliseid 
hindamismeetodeid valida ning kuidas hindamist läbi viia. Tegemist on mõõdikute ja meetodite 
paketiga, mida võiks kasutada nii haiglajuhid, teadlased, regulatsioonide välja töötajad, üliõpilased 
kui ka kaugvastuvõttu läbiviivad tervishoiutöötajad. 
 
  

 
6 Askari, Azam, Mahdieh Khodaie, Kambiz Bahaadinbeigy. The 60 Most Highly Cited Articles Published in the Journal of Telemedicine and 
Telecare and Telemedicine Journal and E-Health. Journal of Telemedicine and Telecare. 2014 
7 Wootton, Richard. 2012. Twenty Years of Telemedicine in Chronic Disease Management--an Evidence Synthesis. Journal of Telemedicine 
and Telecare 18 (4): 211–20. 
8 Ekeland, AG, A Bowes, S Flottorp. Methodologies for Assessing Telemedicine: A Systematic Review of Reviews. Int J Med Inform 81 (1). 
2012. 
9 K. Kidholm et al. (2012). A model for assessment of telemedicine applications: MAST. International Journal of Technology Assessment in 
Health Care (vol. 28, Nŗ. 1, p. 44–51 
10 Hammerschmidt, R., Jones, T (2012) ASSIST – Assessment and Evaluation Tools for Telemedicine Telemedicine assessment framework 
Theories and methods applied to telemedicine assessment. Empirica 
11 Serrano Aguilar P, Yanes López V, editors. Guķa de diseńo, evaluación e implantación de servicios de salud basados en telemed icina. 
Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Servicio de Evaluación  
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Lähtealused 
 
Kaugvastuvõtu tõhusaks kasutuselevõtuks on tervishoiuteenuse osutaja otsustustasemel oluline 
vastata viiele küsimusele12: 
 

1. Millistel tingimustel on kaugvastuvõtt tulemuslik konkreetses ravitüübis või konkreetsel 
erialal? 

2. Milline on konkreetse kaugvastuvõtu kvaliteedi ja ohutuse tõenduspõhisus? 
3. Kuidas tagada tervishoiuteenuse osutaja organisatoorne ja tehniline valmisolek 

kaugvastuvõtu tulemuslikuks rakendamiseks? 
4. Milline on kaugvastuvõtu osutamise kliiniline protsess ehk kuidas klinitsist kaugvastuvõtu läbi 

viib? 
5. Kuidas patsient ennast kaugvastuvõtuks ette valmistab ja selle osaleb? 

 
Lisaks otsustustasemele on kaugvastuvõttude mõju hindamisel ja meetodi valiku tegemisel oluline ka 
mõista, milline on kaugvastuvõtu eesmärk. NICE standardis13 on digitaalsed tervise tehnoloogiad 
jaotatud nende eesmärkidega astmetesse “TIER 1-3b”, kus kaugvastuvõtt eraldiseisvana liigitub 
asünkroonse suhtlusena TIER 2 teenuseks. Lisaks kaugvastuvõtule on ka muid teenuseid, mida 
kaugteenustena pakutakse, kuid hetkel keskendume me just sünkroonsele suhtlusele telefoni, 
üldkasutatava telekonverentsi tarkvara või ka spetsiaalselt kaugvastuvõtuks kohandatud lahenduse 
abil.  
 
Iga konkreetse töös oleva kaugvastuvõtu rakendamise viisi tegeliku mõju teadasaamiseks oleks oluline 
läbi viia uuring. Nii teaduskirjanduse ülevaate meetodite kui empiiriliste uuringute läbiviimist 
alustatakse kahe tähtsa tegevusega: 
  
1. Uurimisküsimuste sõnastamine. 
2. Uuringuprotokolli disainimine konkreetsetele uurimisküsimustele vastamiseks.  
 
Oluline on, et see järjekord ei oleks vastupidi! 14 
 
  

 
12 Vt näit. British Journal of General Practice. Video consultations: a guide for practice. BJGP LIFE. https://bjgplife.com/2020/03/18/video-
consultations-guide-for-practice/; Royal Australian College of General Practitioners. Telehealth video consultations guide. 
https://www.racgp.org.au/getattachment/a59c48b8-ad24-43ca-bda3-7ee2fe00893e/Telehealth-video-consultations-guide.aspx; 
American College of Cardiology. Telehealth: Rapid Implementation For Your Cardiology Clinic. https://www.acc.org/latest-in-
cardiology/articles/2020/03/01/08/42/feature-telehealth-rapid-implementation-for-your-cardiology-clinic-coronavirus-disease-2019-
covid-19 
13 NICE Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies (March 2019) 
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework/digital-evidence-
standards-framework.pdf 
14 Oxman AD, Guyatt GH, Cook DJ, Jaeschke R, Heddle N, Keller J. An index of scientific quality for health reports in the lay press. J Clin 
Epidemiol. 1993 Sep;46(9):987-1001. 

https://bjgplife.com/2020/03/18/video-consultations-guide-for-practice/
https://bjgplife.com/2020/03/18/video-consultations-guide-for-practice/
https://www.racgp.org.au/getattachment/a59c48b8-ad24-43ca-bda3-7ee2fe00893e/Telehealth-video-consultations-guide.aspx
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework/digital-evidence-standards-framework.pdf
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework/digital-evidence-standards-framework.pdf
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Uurimisküsimuste valik ja sobivus 
 
Uurimisküsimused saavad puudutada nii organisatoorset, tehnoloogilist kui ka kliinilist poolt.  
 
Toome siinkohal mõned näited küsimustest, mille põhjal oma uurimisküsimus välja töötada15,16: 
 
Organisatoorsed küsimused 

• Kes seab kaugvastuvõtu juurutamise eesmärgid?  

• Kes vastutab eesmärkide järgimise ja täitmise eest?  

• Kes vastutab info olemasolu, haldamise, vastutuse, hindamise ning infoturbe eest? 

• Kuidas on tervishoiuorganisatsioon võtnud kaugvastuvõtu omaks?  

• Milline on kõige sobivam eriala kaugvastuvõttude läbiviimiseks töötajate vaatepunktist? 

• Kes otsustab, millistel erialadel  kaugvastuvõttu rakendatakse?  

• Milliseid töökorralduslikke muudatusi eeldab kaugvastuvõtu rakendamine? 

• Millist tasustamissüsteemi tervishoiuorganisatsioon kaugvastuvõtu puhul rakendab? 

• Kes kaugvastuvõtu osutamise eest maksab?  

• Milline on kaugvastuvõtu eeldatav mõju tervishoiuorganisatsiooni tuludele ja kuludele? 

• Kas tervishoiuorganisatsioonil on võimekus eraldada ressursse kaugvastuvõtu hindamiseks?  
 
Tehnoloogilised küsimused 

• Kas valitud tehnoloogia on sobiv?  

• Milillised on valitud tehnoloogia eelised ja piirid? 

• Milliseid tehnilisi probleeme võib tekkida kaugvastuvõtu rakendamisel?  

• Kas valitud kaugvastuvõtu tehnoloogia nõuab täiendavaid riistvara või võrguteenuse 
investeeringuid? 

 
Teenuse osutamise protsessiga seotud küsimused 

• Milliseid muudatusi võib kaugvastuvõtu rakendamisega kaasneda tervishoiuteenuste 
kvaliteedis?  

• Kas tervishoiuasutusel on võimekus kaugvastuvõtu abil tõhusalt ravida või edasi suunata? 

• Millised diagnoosid nõuavad rohkem aega ja / või kogemusi efektiivseks raviks kaugvastuvõtu 
abil? 

• Millised on vajadused ja võimalused kaugvastuvõtu rakendamise koolituste osas?  

• Kas kasutatava tehnoloogia teenusedisain läheb kokku teenuseosutaja tööprotsessiga? 
 
Lõppkasutajaga seotud küsimused, mis peaksid üldiselt vastama küsimustele: A) Millised on 
positiivsed ja negatiivsed tulemid kaugvastuvõtu kasutamisel patsiendi perspektiivist, B) 
tervishoiuteenuse osutaja perspektiivist või C) sotsiaal-majanduslikust perspektiivist?  
 

• Milliseid terviseprobleeme konkreetne kaugvastuvõtu lahendus võiks lahendada?  

• Mis on konkreetse terviseprobleemi levimus, sh geograafiline?  

• Millised on patsientide tervisevajadused?  

• Kas on võimalik neid haigusi distantsilt diagnoosida või ravida? 

 
15 Lau, F., Kuziemsky, C. (2016) Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-based Approach. University of Victoria. 
16 Saigí-Rubió, Francesc & Torrent-Sellens, Joan & Ramos, Ivan & Sáez, Cari & Kotzeva, Anna & Villalobos, Julio. (2016). Framework for the 
Implementation of a Telemedicine Service. 
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• Kas patsiendid on nõus kaugvastuvõttude läbiviimisega?  

• Milliste ettevalmistuste ja tegevustega peab patsient kaugvastuvõtu puhul arvestama?  

• Milliseid muutusi on toonud kaugvastuvõtt tervishoiuteenuse kättesaadavuse osas? 

• Kui suur on ajakulu kaugvastuvõttudel?  

• Kui palju läheb aega kaugvastuvõtuks ettevalmistamiseks?  

• Kui palju läheb aega kaugvastuvõtu dokumenteerimiseks? 

• Kui palju tekib tõrkeid? Ja millega seoses tõrked tekivad? 

• Kui rahul on kaugvastuvõtu kasutajad? 
 
 
Uurimisküsimuse valikut aitab 
määrata ka hinnang või 
regulatsioon, mis ütleb, kui suurt 
või põhjalikku tõendatust 
kaugvastuvõtt vajab. Seega 
enne, kui läbi viia kaugvastuvõtu 
hindamist, on oluline teada, 
millised põhimõtted ja tõendus 
tagavad nende uute 
tehnoloogiate aktsepteerimise 
tervishoiusüsteemis.  
 
NICE andmetel17 on TIER 2 ehk 
kaugsuhtlustehnoloogia puhul 
(sh sünkroonne kaugvastuvõtt 
ilma lisafunktsionaalsusteta) 
toodud samuti minimaalsed 
efektiivsuse tõendamise 
nõuded. Need on kättesaadavad 
siin lehekülgedel 16: LINK ning 
samuti parempoolses sinises 
kastis eestikeelse tõlkena.  
 
 
Samas tuleb siin märkida, et käesoleva juhise fookus ei ole aidata konkreetselt ühe või teise riigi 
minimaalsete efektiivsuse tõendamise nõudeid täita, vaid kaugvastuvõtu mõju laiema hindamise 
võimaluste ja mõõdikute väljatoomine. 
 
Kaugvastuvõtu uurimisküsimuste näited:  
 

• Kas teenus on kliiniliselt efektiivne ja turvaline võrreldes alternatiividega? 

• Kas teenus täidab oma eesmärki? 

• Milline on teenuse kulutõhusus? 

• Kas teenus on patsientide ja tervishoiutöötajate poolt aktsepteeritud? 

• Milline on kasutuselevõtu mõju tavapärasele kliinilisele praktikale? 

 
17 NICE Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies (March 2019)  

https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework/digital-evidence-standards-framework.pdf
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• Kes on kaugvastuvõtu osapooled, võimalikud uued kasusaajad või vastased?  

Lisaks on võimalik võtta uurimisküsimuseks ka teenuse parandamine või täiendamine: 

• Kuidas tagada vajalike andmete kättesaadavus ning suurendada andmekvaliteeti, 
andmesisestust või dokumenteerimise kiirust? 

• Kuidas parandada kasutajate rahulolu? 

• Kuidas suurendada kasutusmahtusid? 

• Kas valitud psühholoogia teooria (näiteks motiveeriva intervjueerimise meetod patsiendiga 
suhtlemisel) kasutamine muudab patsiendi tervisekäitumist? 

• Kas kontrollnimekirja või muu testitud lisafunktsiooni kasutusele võtmine tõstab teenuse 
kvaliteeti? 

• Kas mõni muu mõõdetav täiendus teenusele toetab mõnda teist soovitud mõõdikut? 

  



 

 7 

Uuringuprotokolli loomine ja mõõdikute valimine 
 
Hindamismõõdikud  
 
Uuringuprotokolli tehes on vaja leida valitud uurimisküsimustele sobivad mõõdikud või muutujad, 
mida tahetakse hinnata või tulemustena esitleda. Tervishoius hinnatakse tavapäraselt 
tervisetulemeid, kuid kaugvastuvõtu puhul esineb rohkem ka protsessi puudutavaid, tehnoloogilisi ja 
organisatsioonilisi aspekte, mida on võimalik analüüsida. Näiteks aktsepteeritavus, kättesaadavus, 
tehnoloogia olemasolu, koolitusvajadus, kaetus, ligipääsetavus, vajadustele vastavus, tõhusus, 
kasutatavus ja ohutus.  
 
Tervisetulemiteks on näiteks suremus, ohutus, rehospitaliseerimised, patsiendi kogemus, ravi 
õigeaegsus, labori- ja radioloogiauuringute tõhus kasutamine, teenuse efektiivsus ning samuti 
vahetulemused. Vahetulemusteks võivad olla konkreetsed kliinilised näitajad: vereõhu langus, 
vähenenud sündmuste arv (näiteks infarkt), patsiendi rahulolu, elusaastate või kvaliteediga 
kohandatud eluaastate lisandumine. 
 
Tervisetulemiteks on PAHO/WHO raamistiku järgi18:  
 

a. Kliinilised vahetulemused – lühiajaline tulemuslikkus: nt füüsilised nähud või 
sümptomid, haigestumuse määr, tervisega seotud käitumine. 

b. Kliinilised lõpptulemused – pikaajaline tulemuslikkus: nt füüsiline, vaimne või 
sotsiaalne funktsioon, elulemus, suremus, oluliste komplikatsioonide määr, oodatava 
eluea muutus. 

c. Patsientide poolt raporteeritud tulemusnäitajad: nt tervisega seotud elukvaliteet 
(HRQoL), rahulolu. 

 
Organisatsioonilised ja tehnoloogilised mõõdikud19,20 

• Süsteemi kvaliteet – ohutus, kasutuslihtsus, reageerimisaeg, aja kokkuhoid, sisemised 
omadused (nt lisatöö loomine), tajutav kasutusmugavus, kasutatavus või kasutajasõbralikkus, 
käideldavus, õppimise lihtsus, süsteemi paindlikkus (nt sisseehitatud reeglid), töökindlus, 
turvalisus, isikuandmete kaitse, lihtne juurdepääs tugisüsteemile ja abile, andmete täpsus. 
Süsteemi sõltuvus.   

• Süsteemi vastupidavus – madal rikete suhe ajaühikus.  

• Koostalitlusvõime – süsteemi vastavus meditsiiniliste andmete kogumise, edastamise, 
töötlemise ja visualiseerimise standarditele. 

• Teabe täpsus ja kliiniline tõhusus – andmete täielikkus, täpsus, loetavus, õigeaegsus, eeldatav 
kasulikkus, kättesaadavus, järjepidevus, usaldusväärsus, korrektne sisestusvorm.  

• Kasutamine - kirjete arv, kasutamise sagedus, kestus, kasutaja poolt teatatud kasutusmahud, 
andmesisestuse asukoht, konkreetsete funktsioonide kasutamise sagedus. 

• Kasutaja rahulolu – kasutajakogemus, suhtumine, kasutajasõbralikkus, ootused, arvuti 
kasutamise pädevus ja kasutusoskus. 

 
18 Saigí-Rubió, Francesc & Torrent-Sellens, Joan & Ramos, Ivan & Sáez, Cari & Kotzeva, Anna & Villalobos, Julio. (2016). Framework for the 
Implementation of a Telemedicine Service. 
19 Van Der Meijden MJ, Tange HJ, Troost J, Hasman A. Determinants of success of inpatient clinical information systems: a literature 
review. J Am Med Inform Assoc. 2003 May-Jun;10(3) 235-243. doi:10.1197/jamia.M1094. PMID: 12626373; PMCID: PMC342046. 
20 Saigí-Rubió, Francesc & Torrent-Sellens, Joan & Ramos, Ivan & Sáez, Cari & Kotzeva, Anna & Villalobos, Julio. (2016). Framework for the 
Implementation of a Telemedicine Service 
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• Individuaalne mõju – muutunud kliinilised tööharjumused, otsesed eelised, muutunud 
dokumenteerimisharjumused (nt rohkem või vähem haldusülesandeid, dokumenteerimise 
kellaaeg, dokumenteerimise sagedus), info kasutamine (nt info täpne tõlgendamine, ülevaate 
integreerimine, töö tõhusus ja tulemuslikkus, tööga rahulolu. 

• Organisatsiooniline mõju – suhtlus ja koostöö, mõju patsiendi ravile, kulud (nt aja kokkuhoid, 
personali muutused, protseduuride arvu vähendamine, tootlikkus, käive. 

Täielike majanduslike mõjude hindamisel kasutatakse vastavalt vaatluse perspektiivile erinevaid 
tulemuslikkuse mõõdikuid. Nende puhul saab tuua näiteks: 21 
 

• Patsiendi perspektiivist: vähenenud haigestumine ja suremus, paranenud tervisekäitumine, 
raviprotsessis osalemine ja jälgimine, vähenenud ooteaeg, patsiendi rahulolu, kõrgenenud 
ravimisoovituste järgimine, ravimite võtmine, kulutuste vähenemine tervishoiuga seotud 
transpordi ja majutuse peale, suurenenud töötatud päevade arv. 

• Organisatsiooni perspektiivist: haiglapäevade arvu vähenemine, vähenenud 
hospitaliseerimine, vähenenud rehospitaliseerimine, vähenenud vastuvõttude arvud, välditud 
kordustestid, välditud patsiendi transport, vähenenud konsultatsiooni aeg, üleviimine 
kergemasse raviastmesse. 

• Tervishoiuteenuse pakkuja perspektiivist: teadmiste jagamise kasv, diagnoosimise täpsuse 
suurenemine. 

• Ühiskondlikust perspektiivist: kõrgenenud töötajate produktiivsus (vähenenud 
töövõimetuslehtede arv), spetsiifiliste haigusdiagnooside vähenemine (nt nakkushaigused), 
efektiivsem juurdepääs tervishoiuteenustele konkreetsetel patsiendigruppidel. 

Uuringutüübi ja meetodi valik 
 
Kaplan, 200122 ja Koppel, 201523 on näiteks öelnud, et e-tervise hindamiseks ei ole otstarbekas ega 
põhimõtteliselt võimalik kasutada randomiseeritud kliinilisi uuringuid, sest tegemist on komplekssete 
ja mitmetahuliste süsteemidega, mis hõlmavad liiga paljusid osapooli. Seda seisukohta toetavad Eestis 
läbi viidud kaugteenuste pilootprojektid (eMedic, Chromed jt.). Samas spetsiifiliste küsimuste 
analüüsimiseks kitsendatult ja fokusseeritult võib see siiski sobida.  
 
Võimalikud uuringutüübid24: 

• Eksperimentaalsed uuringud: randomiseeritud kliinilised uuringud, kvaasieksperimentaalsed 
uuringud, vaatlusuuringud, kohortuuringud, ristlõikeuuringud, longituuduuringud.  

• Kvalitatiivsed uuringud, mille andmekogumise tehnikateks võivad olla vaatlus, intervjuud, 
fookusgrupid, dokumendianalüüsid.    

Meetodid on võimalik jaotada kvalitatiivseteks ja kvantitatiivseteks ning segameetoditeks.  
 

 
21 Schweitzer, Julian & Synowiec, Christina. (2012). The Economics of eHealth and mHealth. Journal of health communication. 17 Suppl 1. 
73-81. 10.1080/10810730.2011.649158. 
22 Kaplan, B. (2001). Evaluating informatics applications — some alternative approaches: theory, social interactionism, and call for 
methodological pluralism. International Journal of Medical Informatics, 64(1), 39–58. 
23 Koppel, R. (2015). Great promises of healthcare information technology deliver less. In C. A. Weaver, M. J. Ball, G. R. Kim, & J. M. Kiel 
(Eds.), Healthcare information management systems: Cases, strategies, and solutions (pp. 101–125). New York: Springer. 
24 Saigí-Rubió, Francesc & Torrent-Sellens, Joan & Ramos, Ivan & Sáez, Cari & Kotzeva, Anna & Villalobos, Julio. (2016). Framework for the 
Implementation of a Telemedicine Service 
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Kvantitatiivseid lähenemisviise tuleb kaaluda siis, kui tahame hinnata konkreetseid, sõltumatuid, 
objektiivseid ja diskreetseid infosüsteemi aspekte. Need annavad hästi ülevaate sellest, mis on 
juhtunud (näiteks kulude kasv, ülesande täitmiseks kuluv aeg, läbiviidud patsientide hindamiste arv 
teatud aja jooksul jne).  
 
Kvalitatiivsed meetodid võimaldavad anda tähendust ja konteksti ning konkreetsete sündmuste ja 
protsesside kirjeldusi, mis näitavad, kuidas lahendust (näiteks kaugvastuvõtu süsteemi) aja jooksul 
reaalsetes oludes kasutatakse. Nad vastavad küsimustele miks ja kuidas. 
 
Kuna kaugvastuvõtu rakendamine omab sõltuvalt vaatenurgast nii objektiivselt hinnatavaid aspekte 
kui ka kontekstist sõltuvaid aspekte, siis tuleks ideaaltingimustes otsida võimalusi, kuidas kasutada 
segameetodeid. See tähendab, et mitte vaadelda kvalitatiivset ja kvantitatiivset kui eri pooltel asuvaid 
meetodeid, vaid kui üksteist täiendavaid lähenemisi. Seejuures tuleb alati arvestada ja kirjeldada 
nende valitud meetodite puudujääke.  
 
Samas on segameetodite kasutamine metodoloogilisest aspektist jällegi suuremat väljakutset pakkuv, 
kuna teadusliku täpsuse (rigour) saavutamine on keerukam. Seda ei tohi unustada! 25  
 
Uuringukvaliteedi tagamiseks on hea meenutada ka sotsiaalteadustes kasutusel olevaid 4 põhilist 
näitajat valitud meetodi valiidsuses ja reliaabluses kindel olemiseks: 
 

1. Konstrukti valiidsus, mis põhineb uuritava muutuja seostel teiste muutujatega. Kas valitud 
uurimismeetod mõõdab uuritavat nähtust, mille mõõtmiseks ta on loodud. 

2. Sisemine valiidsus, mis osutab muutujate vahelisele põhjuslikule seosele. Sisemiselt valiidse 
meetodi korral on muutused sõltuvas muutujas põhjustatud muutus(t)est sõltumatu(te)s 
muutuja(te)s. Uuring on sisemiselt valiidne, kui muutuste allikaks on sõltumatu(d) muutuja(d).  

3. Väline ehk konteksti valiidsus näitab tulemuste üldistamise võimalust teistsugustele 
olukordadele ja populatsioonidele. 

4. Reliaablus ehk usaldusväärsus viitab mõõtmistäpsusele ehk mõõtmiste järjekindlusele ehk 
kas samu meetodeid kasutades on kordusmõõtmise tulemused samad.  

Eeltoodud mõõdikud on hea teadustöö puhul võtmetähtsusega – nende silmas pidamine 
uuringuprotokolli disainimisel aitab anda kindlust, et oleme õigel teekonnal ning tulemus saab 
olema tõenduspõhine. 

 
 
  

 
25 Lau, F., Kuziemsky, C. (2016) Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-based Approach. University of Victoria. 
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Raamistik mõõdikute ja andmekogumise meetodite valikuks 
 
Eeltoodud valikukohtades orienteerumist aitab toetada järgnev tabel, mis aitab raamistada 
konkreetsete mõõdikute, uurimisküsimuste ja andmekogumismeetodite valikut.  
 

Hindamis-
mõõdik(ud) 
 
 
 

Üldise uurimusküsimuse näide 
(spetsiifilised uurimusküsimused tuleb 
sõnastada vastavalt töö eesmärgile) 

Võimalikud andmekogumismeetodid 

Valmisolek 
Laiendatavus 
Kvaliteet 
 

• Millised diagnoosid nõuavad rohkem 
aega ja/või kogemusi efektiivseks 
raviks? 

• Milliseid terviseprobleeme 
konkreetne kaugvastuvõtu lahendus 
võiks lahendada?  

• Kas on võimalik haigust distantsilt 
diagnoosida?  Ravida? 

• Milliseid muudatusi võib 
kaugvastuvõtu rakendamisega 
kaasneda tervishoiuteenuste 
kvaliteedis? 

• Mis on konkreetse terviseprobleemi 
levimus, sh geograafiline?  

• Kirjanduse ülevaate meetodid (süstemaatiline 
kirjanduse ülevaade, ulatusülevaade, kriitiline 
kirjanduse ülevaade jne). 

• Teisesed andmekogumismeetodid – 
andmebaaside väljavõtted (Haigekassa 
tervishoiuteenuste kasutus, TIS andmed, 
Terviseameti statistikaandmebaas) 

• Küsimustikud, intervjuud: individuaalsed 
intervjuud (struktueeritud, semistruktueeritud, 
struktueerimata intervjuud), ekspertide, 
kasutajate (patsiendid ja tervishoiutöötajad) ja 
grupiintervjuud (konsensuspaneel, 
fookusgrupp), eksperthinnagud. 

Rahulolu 
Vastuvõtlikkus 
Vajadused 
Nõusolek 
Ligipääsetavus 

• Milline on patsientide 
vastuvõtlikkus/rahulolu 
kaugvastuvõtu teenuse X kasutamise 
osas? 

• Kas patsiendid on nõus 
kaugvastuvõttude läbiviimisega? 

• Kui rahul on terviseteenuseosutajad 
kaugvastuvõtu teenuse pakkumisega? 

• Milline on kõige sobivam eriala 
töötajate vaatepunktist? 

• Millised muutused on ooteaja 
pikkuses? 

• Millised kvaliteediprobleemid 
kaugvastuvõtu teenuse pakkumisel 
esinevad?  

• Kuidas täiustada teenuste kvaliteeti?  

• Millised on patsientide 
tervisevajadused kaugvastuvõttude 
läbiviimiseks?  

• Kas tervisevajadused hõlmavad lisaks 
diagnoositavatele haigustele ka 
ennetustegevusi?  

• Milliseid terviseprobleeme 
konkreetne kaugvastuvõtu lahendus 
võiks lahendada? 

Kvalitatiivsetest andmekogumismeetoditest saab 
kasutada tehniliselt kõiki meetodeid vastavalt 
konkreetsele rahulolu mõõdikule seatud 
uurimisküsimustele ehk mõõtmise eesmärgile: 
etnograafia, vaatlus (pseudopatsiendi uuringud, 
salvestatud kaugvastuvõtu videote analüüs), 
kaardistusuuringud, küsitlus (survey): 

• Individuaalsed intervjuud (struktueeritud, 
semistruktueeritud, struktueerimata 
intervjuude tüübid), ekspertide, kasutajate 
(patsiendid ja tervishoiutöötajad) 
intervjuud 

• grupiintervjuud (konsensuspaneel, 
fookusgrupp) 

• küsimustikud (näiteks maailmas 
valideeritud rahuloluuuringute mõõdikud: 
health plan, CAHPS mõõdikud, PSQ III). 

  
Konkreetselt rahulolu puhul saab lisaks kasutada 
spetsiifilisi turundusteooriatest tuntud rahulolu 
mõõtmise mudeleid, nagu näiteks: 

• GAP ehk kvaliteedi lõhede analüüsi mudel 

• Servqual mudel 

• Grönroosi teenuse kvaliteedi mudel 

• Kano mudel 

• Soovitusindeks 
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• Millised barjäärid esinevad 
kaugvastuvõtu teenuse pakkumisel ja 
kasutamisel? 

• Milliseid muudatusi võib 
kaugvastuvõtu rakendamisega 
kaasneda tervishoiuteenuste 
kvaliteedis?  

• Millised on vajadused koolituse osas?  
 
 

• Kontaktpunkti analüüs (blueprinting, 
kriitilise juhtumi tehnika, kaebuste 
analüüs, klientide tagasiside analüüs) 

 
*valiidsusküsimusteks nende meetodite puhul on 
valimi suurus ja valik, küsimuste vastavus 
uurimiseesmärgile ja teooriatele ning varasematele 
sarnastele uuringutele. 

Kasutatavus 
tõhusus 
(efficiency) 

• Kas valitud tehnoloogia on sobiv? 

• Milliseid tehnilisi probleeme võib 
tekkida kaugvastuvõtu rakendamisel?  

• Milliseid töökorralduslikke muudatusi 
eeldab kaugvastuvõtu rakendamine?  

• Millised diagnoosid nõuavad rohkem 
aega ning ressursse efektiivseks 
teenuse pakkumiseks? 

• Kui suur on ajakulu 
kaugvastuvõttudel? 

• Kui palju läheb aega kaugvastuvõtuks 
ettevalmistamiseks?  

• Kui palju läheb aega kaugvastuvõtu 
dokumenteerimiseks? 

• Millised on vajadused koolituse osas?  

• Kas kasutatava tehnoloogia 
teenusedisain läheb kokku 
teenuseosutaja tööprotsessiga? 

• Kui palju kasutatakse kaugvastuvõtu 
teenuseid?  

• Milliste diagoosigruppide lõikes 
kasutatakse kaugvastuvõtu teenuseid 
kõige rohkem? 

 

Kasutatavuse ja kasutajakogemuse testimine 

• (grupipõhine testimine spetsialistidega 
(group-based expert walkthrough), 

• testimine mõtle valjusti (think aloud) 
meetodil; 

 
Tehtud vigade arvu (errors) ja ülesannete edu (task 
success) jälgimine. 
 
Kliinilised simulatsioonimeetodid; 
 
Eksperthinnangud ja fookusgrupiintervjuu; 
 
Süsteemi kasutatavuse skaala (system usability 
scale) küsimustik; 
 
Aja-liikumise meetod (time-and-motion) tegevuste 
kaardistamiseks 
 
Teisesed andmekogumismeetodid – andmebaaside 
väljavõtted (Haigekassa tervishoiuteenuste kasutus, 
Tervise infosüsteemi andmed) 

Efektiivsus ehk 
kvaliteet – 
diagnostiline ja 
käsitluse täpsus 
 

• Milline on erinevate 
vastuvõtuvormide (kaugvastuvõtt vs 
tavavastuvõtt) diagnoosimise täpsus? 

• Kas on muutusi konkreetse 
diagnoosiga patsientide käsitluses? 

Sensitiivsuse ja spetsiifilisuse analüüsid koos uurija 
sisese ning  lisaks uurijatevahelise reliabiilsuse 
meetoditega (inter and intraobserver reliability), 
lisaks ka ennustusväärtuste (positiivne ja 
negatiivne) analüüs.  
 
Tegemist on üldiselt kohortuuringutega või juht-
kontrolluuringutega, mis lähevad vaatlusuuringute 
alla ning andmekogumismeetoditeks saab olla 
näiteks küsimustik või tervishoiutöötajate poolt 
täidetav tabel.  
 

Efektiivsus ehk 
kvaliteet –  
Tervisetulemid 
Ravisoostumus 

• Milline on kaugvastuvõtu abil pakutud 
ravi efektiivsus? 

• Millist tervisetulemite mõju avaldab 
patsiendile kaugvastuvõtt? 

Tegemist on üldiselt küsimustike 
andmekogumismeetoditega, mille puhul tuleb 
valida valideeritud ja kohandatud küsimustikud, 
milleks on näiteks 

• Üldised tervisetulemite mõõdikud: 
füüsiline liikumisvõime ja funktsionaalsus, 
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• Kas on muutusi ravimsoovituste 
järgimine, ravimite võtmise osas 
patsiendi puhul? 
 

psühholoogiline heaolu, sotsiaalne 
funktsioneerimine, kognitiivne 
funktsioneerimine, valu, elujõulisus 

• Elukvaliteedi mõõdikud: Karnofsky scale, 
FACT , FACIT, COOP tabelid, SF36, haiguse 
mõju profiil (The sickness impact profile), 
QWB, EuroQol (EQ-5D), WHO QoL-BREF, 
Health Utilities Index 

• Konditsioonispetsiiflised mõõdikud: valu, 
hingamispuudulikkus, vererõhk, 
veresuhkrutase, artriidi mõõdikud jne.  

 
Lisaks saab kasutada teisesed 
andmekogumismeetodid – andmebaaside 
väljavõtted (Haigekassa tervishoiuteenuste kasutus, 
Tervise Infosüsteemi andmed, Terviseameti 
statistikaandmebaas jne) näiteks vähenenud 
haigestumuse, suremuse vältimise, vähenenud 
hospitaliseerimise, vähenenud vastuvõttude arvude 
jms hindamiseks. 
 

Kulud 
Taskukohasus 

• Mis on patsiendi poolne 
potentsiaalne omaosaluse määr või 
teenuse eest maksmise valmisolek? 

• Millised kulukategooriad on 
lisandunud või vähenenud 
kaugvastuvõtu teenusega? 

• Kui suur on kaugvastuvõtu teenuse 
kulu tervisehoiuteenuse osutajale 
(organisatsioonile), 
tervisesüsteemile? 

• Mis on konkreetse kaugvõtuteenuse 
inkrementaalne kulu-efektiivsuse 
määr?  

Taskukohasuse hindamiseks üldiselt kasutatakse 
patsiendi küsitlusi (valmisolek maksmiseks ehk 
Willingness to pay) ja intervjuusid.  
 
Kulude andmekogumismeetodi valimiseks on 
oluline teada kulkategooriad, mille mõju soovitakse 
hinnata (otsesed, kaudsed ja produktiivsus ehk 
sotsiaalsed kulud).  
 
Võimalikeks meetoditeks on alates patsiendi 
küsitlustest, intervjuudest ja juhtumiraportitest 
kuni teiseste andmekogumismeetoditeni 
(Haigekassa tervishoiuteenuste kasutus, haigla 
infosüsteemi juhtumiaruandus), mille puhul saab 
leida erinevate kulukategooriate puhul näiteks iga 
kulukategooria summad või spetsiifiliselt valida 
mõõdiku, milleks võib olla välditud kordustestide, 
välditud patsiendi transpordi, vähenenud 
konsultatsiooni aeg (mida siis ümber arvutada 
tööjõukuluks), üleviimine kergemasse raviastmesse 
jne 

 

Kokkuvõte 
 
Eeltoodu annab kaugvastuvõtu uurijale esimesed pidepunktid „hindamismaailma“ keerukuse 
tajumiseks, uurimisülesande püstitamiseks ning esimese sammu tegemiseks. See ongi teadustöö 
puhul esmatähtis: teekonda tuleb alustada õige teeotsa pealt, täpse kaardiga ning avatud meelega, 
samas pidevalt kontrollides, kas rada on õige ning jalgealune kindel. Tegemist on kaugvastuvõtu 
hindamisjuhise esimese versiooniga, millele ootame väga tagasisidet. Metoodilised tähelepanekud , 
küsimused kaugteenuste hindamise ning õppekava kohta palume saata: hct@taltech.ee  

mailto:hct@taltech.ee
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LISA 1. KAUGVASTUVÕTU RAHVUSVAHELISES KIRJANDUSES HINNATUD KASUD JA ALLIKAD 
 

KASUD PATSIENDILE JA 
TEENUSEPAKKUJALE 
 

Toetavad allikad 
 

Teenuse kättesaadavus paranemine 
 
Näiteid patsiendigruppidest: 

• ääremaal ja maapiirkondades 
elavad inimesed 

• oma perearstipraksises 
visiidiajata jäänud inimesed 

• kaugel õppijad 

• liikumisraskustega inimesed 

• sagedaste küsimustega inimesed 
(nt värsked lapsevanemad) 

• kindlustuskatteta inimesed 

• pühade ajal/puhkepäevadel 
teenust vajavad inimesed 

1. Kruse CS, Krowski N, Rodriguez B, Tran L, Vela J, Brooks 
M. Telehealth and patient satisfaction: a systematic 
review and narrative analysis. BMJ Open, 2017. 7(8): 
e016242 

2. Hickson R, Talbert J, Thornbury WC, Perin NR, Goodin AJ. 
Online medical care: the current state of "eVisits" in 
acute primary care delivery. Telemed J E Health. 2015; 
21(2): 90-6 

3. U.S. Department of Veterans Affairs. VA Telehealth 
Services. Veterans Health Administration Office of 
Connected Care, 2018. 
https://www.va.gov/anywheretoanywhere/docs/Telehe
alth_Services_factsheet.PDF; 09.09.2019 

4. Women’s College Hospital Institute for Health Systems 
Solutions and Virtual Care (WIHV). Enhanced Access to 
Primary Care: Project Evaluation Final Report, 2019. 
https://otn.ca/wp-content/uploads/2019/08/eapc-
evaluation-report.pdf; 30.11.2019 

5. Ipsos MORI. Evaluation of Babylon GP at hand. Final 
evaluation report, 2019. 
https://www.hammersmithfulhamccg.nhs.uk/media/15
6123/Evaluation-of-Babylon-GP-at-Hand-Final-
Report.pdf; 19.09.2019 

6. Polinski JM, Barker T, Gagliano N, et 
al. PatientsSatisfaction with and preference for 
Telehealth Visits. J Gen Intern Med2016;31:269–75 

Teenuse kvaliteedi paranemeine 

• teenuse kvaliteeti hinnatakse 
samaks või paremaks võrreldes 
tavavisiidiga 

• patsientide kõrge rahulolu 
teenuse kvaliteediga 

• teenus on mugav: ei pea lahkuma 
kodust/töölt/reisilt 

1. Hickson R, Talbert J, Thornbury WC, Perin NR, Goodin AJ. 
Online medical care: the current state of "eVisits" in 
acute primary care delivery. Telemed J E Health. 2015; 
21(2): 90-6 

2. Donelan K, Barreto EA, Sossong S, Michael C, Estrada JJ, 
Cohen AB, Wozniak J, Schwamm LH. Patient and clinician 
experiences with telehealth for patient follow-up care. 
American Journal of Managed Care, 2019. 25(1): 40-44 

3. McGrail KM, Ahuja MA, Leaver CA. Virtual Visits and 
Patient-Centered Care: Results of a Patient Survey and 
Observational Study. J Med Internet Res, 2017; 19(5): 
e177 

4. U.S. Department of Veterans Affairs. VA Telehealth 
Services. Veterans Health Administration Office of 
Connected Care, 2018. 
https://www.va.gov/anywheretoanywhere/docs/Telehe
alth_Services_factsheet.PDF; 09.09.2019 

5. Ipsos MORI. Evaluation of Babylon GP at hand. Final 
evaluation report, 2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25474083
https://www.va.gov/anywheretoanywhere/docs/Telehealth_Services_factsheet.PDF
https://www.va.gov/anywheretoanywhere/docs/Telehealth_Services_factsheet.PDF
https://otn.ca/wp-content/uploads/2019/08/eapc-evaluation-report.pdf
https://otn.ca/wp-content/uploads/2019/08/eapc-evaluation-report.pdf
https://www.hammersmithfulhamccg.nhs.uk/media/156123/Evaluation-of-Babylon-GP-at-Hand-Final-Report.pdf
https://www.hammersmithfulhamccg.nhs.uk/media/156123/Evaluation-of-Babylon-GP-at-Hand-Final-Report.pdf
https://www.hammersmithfulhamccg.nhs.uk/media/156123/Evaluation-of-Babylon-GP-at-Hand-Final-Report.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25474083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5479398/
https://www.va.gov/anywheretoanywhere/docs/Telehealth_Services_factsheet.PDF
https://www.va.gov/anywheretoanywhere/docs/Telehealth_Services_factsheet.PDF
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https://www.hammersmithfulhamccg.nhs.uk/media/15
6123/Evaluation-of-Babylon-GP-at-Hand-Final-
Report.pdf; 19.09.2019 

6. Polinski JM, Barker T, Gagliano N, et 
al. PatientsSatisfaction with and preference for 
Telehealth Visits. J Gen Intern Med2016; 31:269–75 

7. Powell RE, Henstenburg JM, Cooper G, Hollander JE, 
Rising KL. Patient Perceptions of Telehealth Primary Care 
Video Visits. Ann Fam Med, 2017; 15:225-229 

Ravikvaliteedi paranemine 

• ravi järjepidevuse paranemine 

• ravimite võtmise järgimise 
paranemine 

• ravitõhususe paranemine 

• ravitulemuste paranemine 
 

1. Hickson R, Talbert J, Thornbury WC, Perin NR, Goodin AJ. 
Online medical care: the current state of "eVisits" in 
acute primary care delivery. Telemed J E Health. 2015; 
21(2): 90-6 

2. Kruse CS, Krowski N, Rodriguez B, Tran L, Vela J, Brooks 
M. Telehealth and patient satisfaction: a systematic 
review and narrative analysis. BMJ Open, 2017. 7(8): 
e016242 

3. Ipsos MORI. Evaluation of Babylon GP at hand. Final 
evaluation report, 2019. 
https://www.hammersmithfulhamccg.nhs.uk/media/15
6123/Evaluation-of-Babylon-GP-at-Hand-Final-
Report.pdf; 19.09.2019 

4. McGrail KM, Ahuja MA, Leaver CA. Virtual Visits and 
Patient-Centered Care: Results of a Patient Survey and 
Observational Study. J Med Internet Res, 2017; 19(5): 
e177 

Teenusele jõudmiseks kuluv aeg 

• reisiaja vähenemine/puudumine 
patsiendi jaoks 

 

1. Kruse CS, Krowski N, Rodriguez B, Tran L, Vela J, Brooks 
M. Telehealth and patient satisfaction: a systematic 
review and narrative analysis. BMJ Open, 2017. 7(8): 
e016242 

2. Donelan K, Barreto EA, Sossong S, Michael C, Estrada JJ, 
Cohen AB, Wozniak J, Schwamm LH. Patient and clinician 
experiences with telehealth for patient follow-up care. 
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Teenuse maksumus 

• Esmatasandi puhul on leitud, et 
ravikulud vähenevad, kui 
tegemist on korduvvisiidiga 
varasemalt tuttava arsti juurde  

• Teenuse maksumuse 
vähenemine patsiendile: 
transpordi- ja parkimiskulude 
puudumine, töölt mitte 
puudumine, ooteaja vältimine jne 
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