Ravimiameti arengustrateegia
2019–2022
RAVIMIAMET on valitsusasutus, mis:
aitab inimestel selgust saada ravimeid puudutavates küsimustes;
kontrollib ravimite toimivust, kvaliteeti ja ohutust
ning annab ravimitele müügilubasid;
kontrollib ravimite kliiniliste uuringute lubatavust;
annab ravimite käitlemise tegevuslubasid ja valvab
käitlemise nõuetekohasuse üle;
kogub ja analüüsib andmeid ravimite kasutamise
ja ravimite kõrvaltoimete kohta;
jälgib ravimite ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete liikumist üle Eesti
piiri;
valvab vere, rakkude, kudede ja elundite hankimise
ja käitlemise üle;
valvab ravimite reklaami nõuetest kinnipidamise
ja müügiloa hoidjate ravimiohutuse järelevalvesüsteemide toimivuse üle;
esindab Eestit Euroopa Ravimiameti ja Euroopa
Farmakopöa komiteedes ja teistes kogudes ning
Euroopa ravimijärelevalve koostöövõrgustiku
töörühmades.

Ravimiametis on tööl ligikaudu 90 inimest, kõige enam
on proviisoreid ja arste, lisaks töötab ametis keemikuid,
veterinaararste, meditsiiniõdesid, juriste jt.
Ravimiametit rahastatakse peamiselt ravimijärelevalve
tuludest (70–80%), ülejäänud osa kaetakse Eesti riigi
eelarvest.
Ravimiameti arengustrateegia on 4 aastaks koostatav
strateegiline dokument, mis määratleb asutuse
arengusuunad ja eesmärgid ning nende saavutamiseks
vajalikud tegevused. Arengustrateegia viiakse ellu
iga-aastase tegevuskava alusel.

Missioon:
Ravimiameti missioon on kaitsta inimeste ja loomade
tervist, toetades ravimite õiget kasutamist ning ravimi
valdkonna arengut

Visioon 2023:
Ravimiamet on asjatundlik, toimib hästi ja pakub ravimi
alast teavet ning tuge sobival ja mugaval moel

Ravimiameti väärtused:
Pädevus

Usaldusväärsus

Tegusus

Koostöö

Tugineme oma töös ajakohastele teadusandmetele
ja õigusaktidele ning kasutame parimat teadmist.

Kaalume otsuseid tehes
kõiki teadaolevaid aspekte
ja oleme partnerite ja
kolleegide suhtes erapooletud.

Paneme tähele kohti, kus
saame olla kasulikud.

Märkame koostöövõima
lusi ja oleme avatud
koostööettepanekutele,
mis toetavad ravimivaldkonna arengut.

Kaasajastame oma teadmisi ja töömeetodeid.
Teame, et kõik, mis teeme
ja ütleme, esindab Ravimi
ametit ja arvestame, et
meie otsustel on oluline
mõju.

Otsime sisulisi lahendusi
ja täidame oma lubadusi.
Analüüsime oma otsuseid,
julgeme tunnistada oma
vigu ja õpime nendest.

Räägime kaasa olulistes
asjades, algatame
vajalikke muutusi ja viime
alustatu lõpule.
Väärtustame enda, kolleegide ja koostööpartnerite
aega.

Koostööd tehes
arvestame teise poole
ootustega ja peame
kokkulepetest kinni.
Anname endast parima
ja tunnustame koostööpartnerite ja kolleegide
panust.

Ravimiameti kõige olulisemad arengusuunad ja eesmärgid
aastatel 2019–2022 on:
Digitaalse järele
valve võimekus

Biotehnoloogilised
ravimid, uudsed
tehnoloogiad

Huvipoolte tead
likkus ravimitest ja
Ravimiametist

Sisukam
töökorraldus

Aastaks 2022 on meil
vähemalt 5 uuenduslikku
digitaalset teenust ja on
olemas plaan järgmisteks
arendusteks.

Oleme võtnud aastaks
2022 hinnata 3 bioloogilise ravimi müügiloa
taotlust ja hindame
kliinilise uuringu taotlusi
ühises Euroopa Liidu
menetluses.
Oleme arendanud
teadmisi teadusliku nõu
andmiseks bioloogiliste,
biotehnoloogiliste ja
uudsete ravimite suunal
ning uudsete tehnoloogiate vallas.

Meist on saanud peamine
ravimiteabe keskus nii
avalikkusele kui huvi
pooltele, aastaks 2022
edastame infot mugavamal moel.

Me kogume ja töötleme
ainult sellist teavet, mida
saab kasutada rahva
tervise hüvanguks. Teeme
ainult neid tegevusi, mis
aitavad kaasa rahva
tervise kaitsmisele ja on
olulised. Me teame, milliseid regulatsioone peab
selgemini sõnastama ja
kuhu rohkem kaalutlus
ruumi jätma. Meie töökoormus on jaotatud
ühtlasemalt ja töötajatele
on ette nähtud aeg enesetäiendamiseks.

Olulisimad edutegurid eesmärkide saavutamiseks on:
Digitaalse järele
valve võimekus

Biotehnoloogilised
ravimid, uudsed
tehnoloogiad

Huvipoolte tead
likkus ravimitest ja
Ravimiametist

Sisukam
töökorraldus

Meie digimõtlemise
arendamine ja koolitus

Süsteemi loomine uudsete
bioloogiliste ravimite
suuna jaoks

Meil on selgus, millist
infot pakume avalikkusele
ja huvipooltele

Uus maatriks-struktuur
bioloogilise suuna
juhtimiseks – luua meeskond, kuhu on kaasatud
Ravimiametist erinevate
valdkondade spetsialistid,
lisaks majavälised
eksperdid ja teaduslike
komiteede liikmed

Proaktiivne ja süsteemne
info pakkumine lihtsalt
kättesaadaval ja mugaval
moel

Ühine motivatsioon
teenuste ja majasiseste
kordade tõhustamiseks
ning valmisolek uuendusi
ellu viia

Koostöö huvipooltega –
nii erasektor kui riigi
asutused
Protsent või konkreetne
summa Ravimiameti
eelarvest uute projektide
teostamiseks või asutuse
väliste rahastusallikate
kasutamine

Uute inimeste värbamine
valdkonda
Koolitus ja koostöö
kogenud partneritega
Investeeringutoetus

Innukas koostöö huvipoolte ja IT arendajatega

Ametikohtadega seotud
kompetentsidest ja
arenguvajadustest on
süvendatud ülevaade
Hea praktika jagamine
ja töö tava ühtlustamine
Ravimiameti töötajate ja
struktuuriüksuste vahel

Ravimiamet hindab oma tegevuse tulemuslikkust nende võtmenäitajate abil
Digitaalse järelevalve
võimekus

Biotehnoloogilised
ravimid, uudsed
tehnoloogiad

Huvipoolte tead
likkus ravimitest ja
Ravimiametist

Sisukam
töökorraldus

Realiseerunud projektide
arv (sh koostöös huvi
pooltega): 5 projekti reali
seeritud aastaks 2022 /
5 uuendatud lahendust on
töös

Tsentraalsete müügiloa
taotluste (kaas)hindamiste arv

Avalikkuse ja huvipoolte
küsitluste tulemused:
sihiks, et Ravimiameti
registrid on enim kasutatavaks ravimiinfo allikaks
Eestis ja avalikkus teab
Ravimiameti tegevuse
kohta

Koolituste ja lähetuste
tulemuslikkus ja asja
kohasus (arenguvestlused,
ülevaade osakondades)

Valmis kaardistus digi
lahenduste vallas (jah/ei)
Kasutajate rahulolu ja
tagasiside uuendatud
teenusele
TEHIKule esitatud projektide arv

Bioloogiliste ravimite
kliiniliste uuringute
taotluste hindamiste arv
aruandva riigina
Uudsete ravimite klassifitseerimise hinnangute arv
Töötav ja isemajandav
süsteem alates 2022

IT arendused on valmis,
huvipooled kasutavad
meie lahendusi aktiivselt

Töötajate rahulolu
Huvigruppide rahulolu
Tagasilöökide arvu vähenemine – väiksem põhjendatud vaidlustamiste hulk

Huvipoolte infosüsteemid
kasutavad Ravimiameti
andmeid

Ravimiameti toimemudeli elemendid strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on:
Olulisemad
partnerid

Võtmeressursid
ja oskused

Väärtuspakkumine

Kasusaajate toe
tamise kanalid

Kasusaajad

Teadmiste jaga
miseks ja tegevuste
koordineerimiseks:

Ravimiameti
teenused ja strateegilised algatused,
mis on läbi mõeldud
ja kasutavad kaasaegseid lahendusi

Hästi süstematiseeritud ja lihtsalt leitav
info, võimalusel
integreerituna
huvipoolte IT-süsteemidesse

Ravimiameti
veebilehekülg ja
andmebaasid

Järelevalvatavad:

Valdkonda tundev
personal

Nõustamine ravimite
käitlemise, reeglipärase müügi ja ravimi
arenduse kõikides
etappides – ennetavalt ja probleemide
lahendamisel

Teiste riikide ravimi
ametid, Euroopa
Ravimiamet ning
rahvusvahelised
organisatsioonid
Ülikoolid ja teised
teadusasutused
Ühiste eesmärkide
saavutamiseks:
Teised riigiasutused,
eeskätt Sotsiaalministeerium ja
selle valitsemisala
asutused
Partnerid ja eksperdid erasektoris

Ravimialase
olukorra ja uuenduste teadmine
Ravimitega seotud
protsesside teadmine ja juhtimine
IT ressurss IT lahenduste loomiseks ja
süsteemide automatiseerimiseks
Äriprotsesside
analüüsi võimekus

Arsti ja apteekri
töölaud

Ravimite käitlejad:
apteegid, hulgimüüjad, ravimitootjad

Meedia, sh sotsiaalmeedia, avalikud
kampaaniad

Vere, rakkude,
kudede, elundite
hankijad ja käitlejad

Avalikud esinemised,
otsekontaktid,
infopäevad

Ravimite müügiloa
hoidjad, kliiniliste
uuringute läbiviijad
Uudsete ravimite
arendajad, biotehnoloogia ettevõtted
Ravimialase info
kasutajad:
Arstid
Apteekrid
Patsiendid

Ravimiameti tegevuskava
Digitaalse järelevalve
võimekus

Biotehnoloogilised
ravimid, uudsed
tehnoloogiad

Huvipoolte tead
likkus ravimitest ja
Ravimiametist

Sisukam
töökorraldus

2019: selgitame välja digitaalse järelevalve sisu.

2019: prioriteetide seadmine
ja värbamine.

2019: teenuste ja tegevuste
hindamine.

2019. I poolaastal teeme
esmase kaardistamise koos
teenuste kirjeldamisega (vt
arengusuund „Sisukam töökorraldus“) ja praeguste andmekogude analüüsi – millist
teavet ja kuidas koguda: mis
on puudu, mis ülearu, mida
saab koguda lihtsamini.

2019. algul otsustame, millist tüüpi bioloogiliste ravimite ja uudsete tehnoloogiate osas ennast arendame,
kaardistame vajalikud uued
pädevused, sh loome ekspertide baasi ja informeerime EMA teaduslike komiteede liikmeid.

2018. lõpul sõnastame
juhtkonnaga Ravimiameti
kommunikatsioonivajaduste
põhjal ootused kommunikatsioonispetsialisti tööle.

2019. jooksul leiame välised koostööpartnerid – kontaktid ja näited asjadest,
mida mujal on juba tehtud,
mida saab teha koos, mida
teeb ja kavandab Ravimi
amet, mida avaliku sektori
partnerid, mida Euroopa Liit,
mida erasektor. Analüüsime
õiguslikku raamistikku (mida
saame teha, mis eeldab
õigusmuudatusi) ja koostööpartnerite valmisolekut.
Seniste süsteemide analüüs.

2019. algul leiame kogenud
koostööpartnereid ja alustame värbamist.

Hoiame Ravimiameti olu
lised arendused TEHIKus
ja SoMis päevakorras.
2020: prioriteetide valik,
koostöö huvipooltega,
õigusloome analüüs.
Teeme ärianalüüsid uuenduslike IT teenuste väljatöötamiseks.
Esitame arendustellimuse
TEHIKule.
2021: alustame piloot
projektidega.
Viime läbi hankemenetlused.
Vajadusel koostame
õigusaktide muutmise
ettepanekud.
2022: 5 esimest töötavat
lahendust, edasise tegevuse
täpne kava valmis.

2019. algul alustame
sisekoolitustega.
2019. II kvartalis sõlmime
kokkulepped koostöö
partneritega, alustame
koolitustega.

2019: kommunikatsiooni
uus korraldus.

2019. I kvartalis värbame
kommunikatsioonispetsialisti.
2019. II kvartalis koostame
kommunikatsiooniplaani
(sh ootused Ravimiameti
suhtes), täpsustame kommunikatsiooni korraldust.
2019. III kvartalis teeme
kodanike seas ravimiteemalise baastaseme-uuringu
Ravimiameti teenuste kaupa.
2020: IT arendused.

2019. IV kvartalis alustame
bioravimite müügiloa taotluste hinnanguaruannete
eelretsenseerimisega
(peer review).

Arendame registreid, et
tagada vajaliku teabe jõudmine tervishoiutöötaja töölauale – mõjutame ka otsustajaid.

2020: edasine õppimine.

2020. alguseks on uus
ravimiregister valmis.

aasta teises pooles osaleme
vähemalt 1 bioravimi müügiloa taotluse menetluses kas
kaashindaja või rahvusvahelise meeskonna liikmena.
arendame pädevust bio
ravimite kliiniliste uuringute
taotluste hindamise käigus.
2021–2022: jätkame bioravimite müügiloa taotluste
kaashindamisega.
Vähemalt 2 iseseisvat bioravimi müügiloa ja kliinilise
uuringu taotluse hindamist
aastas.

2020. lõpuks on sujuv koostöö SoMi + TEHIKu + Haigekassa vahel arsti töös kasutatava tarkvara disainimisel.
2020–2021: analüüsime
huvipoolte ootusi ravimialase
teabe vallas, teeme selle
põhjal arendusi. Proaktiivse
ja intensiivse, sihtgruppidele
suunatud kommunikatsiooni
algus.
Uuendame ravimialase teabe
esitusviise.
Uuendame kodanikele suunatud ravimiteabe ja nõustamise suhtluskanaleid.
2021: mõõdame kommu
nikatsiooni mõjusust,
analüüsime kliendiuuringute
tulemusi, kavandame edasise
tegevuse.

Vaatame läbi kõik 90 Ravimi
ameti teenust (mis on teenuse
õiguslik alus, kas teenust on
vaja, sh kas kõiki teenuse
käigus kogutavaid andmeid
on vaja, kas andmeid saab
koguda teisiti/automatiseerida, hindame protsessi ratsionaalsust, tugiteenuste olemasolu ja kasutamist jne).
Teeme töötajate rahulolu
uuringu, paneme rohkem
rõhku küsimuste sõnasta
misele, et saadav teave
oleks kasutatav.
Sõnastame põhimõtted, kuidas töötajate arendus võiks
toimuda (kas on alternatiive
või täiendavaid võimalusi
lisaks tavapärastele koolitustele jne).
2020: vaatame üle 5
Ravimiameti üldist korda –
lihtsustame ja jätame ainult
selle, mis tõesti peab olema
reguleeritud, väldime dubleerimist.
2020 I kvartalis kohandame
vajadusel Ravimiameti struktuuri.
2020 II kvartalis kinnitame
teenuste uuendatud loetelu.
Töötajate rahulolu ja arendamine: analüüsime, mida
annab teha inimeste arendamiseks Ravimiameti sees,
kas ja kuidas jätkata üldkoosolekutega, kuidas korraldada
majasiseseid koolitusi.
Ravimiameti töökeskkonna
analüüs, kaasaegsem kontor
(sh Tallinnas).
2021: teenuste ümber
korraldamine.
2022: lähtuvalt teenuste
hindamisest koostame õigusaktide muutmise ettepanekud.

