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E-tervise strateegia nõukogu

• E-tervise strateegia kiideti heaks 15 detsember 2015

• Esimest korda kogunes e-Tervise strateegia rakenduskava 
nõukogu 8. märts 2016 



E-tervise strateegia juhtimine

STRATEEGIA NÕUKOGU

SOTSIAALMINISTEERIUM
koostöös PARTNERITEGA

SOTSIAALMINISTEERIUM + RAKENDUSÜKSUSED + 
PARTNERID

STRATEEGILINE 
PLANEERIMINE

OPERATIIV-
PLANEERIMINE

ELLUVIIMINE



E-tervise strateegia juhtimine

STRATEEGIA NÕUKOGU

SOTSIAALMINISTEERIUM
koostöös PARTNERITEGA

SOTSIAALMINISTEERIUM + 
RAKENDUSÜKSUSED + 

PARTNERID

• FV prioriteedid (eesmärgid, prioriteetsed meetmed)
• TH-poliitiliste prioriteetide kooskõlastamine
• FV eelarve proportsioonid 

• FV meetmete ja tegevuste planeerimine ja 
eesmärkide seadmine - TEEKAART

• Huvipoolte ja TH-partneritega konsulteerimine
• Finantseerimise korraldamine
• Rakendamise tingimuste loomine
• Järelevalve korraldamine

• Teenusearenduse juhtimine
• Koostöö ekspertidega
• IT-arenduste juhtimine
• Toetavate tegevuste juhtimine



E-tervise strateegia juhtimine

SOTSIAALMINISTEERIUM + RAKENDUSÜKSUSED + 
PARTNERID

STRATEEGILINE 
PLANEERIMINE

OPERATIIV-
PLANEERIMINE

ELLUVIIMINE

Valdkondlik 
arenduskomitee 1x kuus

(TH asekantsler)

SoM TH valdkond (Omanik: vajadused)
SoM E-teenuste valdkond (protsessi juhtimine)

HUVIPOOLED:
• TTOd
• Seltsid
• Elanikud / 
patsiendid

• Ministeeriumid
• Ettevõtted
• ...

TH-poliitika:

•Haigekassa
•Allasutused
•...

2x
aastas

1x
kuusSoM arenduskomitee (eelarve kinnitamine)

Konsultatsioonid, töötoad
Ettepanekud

STRATEEGIA NÕUKOGU
2x aastas



E-tervise strateegia juhtimine

STRATEEGILINE 
PLANEERIMINE

OPERATIIV-
PLANEERIMINE

ELLUVIIMINE

Valdkondlik 
arenduskomitee

SoM TH valdkond
SoM E-teenuste valdkond

HUVIPOOLED:
• TTOd
• Seltsid
• Elanikud / 
patsiendid

• Ministeeriumid
• Ettevõtted
• ...

TH-poliitika:

•Haigekassa
•Allasutused
•...

2x
aastas

1x
kuusSoM arenduskomitee

Konsultatsioonid, töötoad
Ettepanekud

STRATEEGIA NÕUKOGU

Digitaalvõimekuse arendamise osakond

SoM-IKT

Töö-
rühmad

Eksperdi-
rühmad

Juht-
rühmad



E-tervise visioon
2025. aastaks on loodud hästi koostoimiv erineva tasandi e-tervise lahenduste ja nende 
põhiste terviseteenuste võrgustik, mille tulemusel:

Terviseandmed

Kogutavad terviseandmed 
on alati kvaliteetsed.

Andmetest on võimalik 
moodustada terviklik pilti 
inimese tervisega 
seonduvast.

Andmete kasutamine on 
läbipaistev ja kontrollitud.

Andmed on aktiivses 
kasutuses.

Terviseteenused Tervisesüsteem
Terviseteenused on 
inimkesksed ja asjakohased.

Terviseteenused on 
kasutatavad sõltumata 
tarbijate asukohast ja IKT-
oskuste tasemest.

Erinevate tasandite ja 
teenusepakkujate teenused 
on omavahel sujuvalt 
põimitud.

Terviseteenuste 
tulemuslikkus on isikustatud 
ja paremini mõõdetav

Haiguste ennetuse ja 
aktiivse tervisejuhtimise 
võimalused on oluliselt 
kasvanud.

Alusinfo on terviklikum ja 
paremini kättesaadav ning 
võimaldab teha 
argumenteeritumaid ja 
kiiremaid otsuseid 
ressursside optimaalseima 
kasutamise kohta.

E-tervise lahendustest on 
saanud spetsialisti tõeline 
abimees.

Kõigil tasanditel toimub 
pidev innovatsioon

Andmed Teenused Süsteem



Fookusvaldkonnad ja tuumikprojektid

FV1. Kvaliteetsed
terviseandmed ja 

andmetaristu

FV2. Inimese 
osalemine 

terviseseisundi 
aktiivsel juhtimisel

3. Terviklik 
juhtumikäsitlus ja 
organisatsioonide 

koostöö

4. Terviseteenuste 
tulemuslikkuse ja 

analüüsivõimekuse 
arendamine

5. Kaugteenuste
arendamine

Fookusvaldkonnad

Tuumikprojektid

6.Personaalmeditsiin
i programm

7. Otsusetugi

12. Tervishoiu-
süsteemi 
tulemuslikkuse 
süsteemne 
arendamine

16. Kaugteenuste
arendamine

5. Personaliseeritud 
patsiendiportaal

1. Kvaliteetsed 
terviseandmed ja 
andmetaristu

2. Terviseinfosüsteem 
2.0

3. Andmehõive ja 
mugavad kasutaja-
rakendused

4. Andmete avatud 
platvormi 
rakendamine

8. Digisaatekirjad, 
-registratuur ja e-
konsultatsioon

9. Perearstide 
infosüsteemide 
uuendamine 

10. Integreeritud 
tervishoiuteenuse
d
11. Integreeritud 
tervishoiu, 
sotsiaal- ja tööturu 
teenused

13. Võimekus IT 
arenduste 
kvaliteedijuhtimiseks

14. Võimalused 
teenuste ja 
sekkumiste 
tulemuslikkuse 
seiramiseks.

15. Isikustatud 
tagasiside 
võimaluste 
arendamine.

17. Kaugteenuste
osutamine

18. Kaugteenused
ennetustegevuses
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Teekaart FV1 – Kvaliteetsed terviseandmed ja taristu

Andme-
kvaliteedi 
teekaart

Standardikeskuse loomine

Uuele standardikogumikule üleminek

TIS 2.0 
kontseptsioon

Töötatakse välja ja rakendatakse funktsionaalsed nõuded e-tervise kasutamiseks
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Ravimiameti menetlussüsteemi arendus

TIS arendused andmete 
avatud platvormi 

kasutamiseks

Piiriülene digiretsept Piiriülene patsiendi andmete liikumine

Terviseameti laborite infosüsteem

Kvaliteetsed andmed sekundaarseks kasutuseks tervise infosüsteemis

TIS 2.0 arendustööd

Tõhusad kasutajarakendused andmehõive- ja kvaliteedi tagamiseks

Arstiportaal tervise infosüsteemis

Terviseameti järelvalve infosüsteem

Digitaalse andmekasutuse ja infotöötluse võimekuse arendamine 

Andmed Teenused Süsteem *EHK

Lõppkasutaja töölauarakenduste ja prototüüpide arendamine

* Digiretsepti
e-ravimileht

* Müügiloata 
ravimite 

taotlemine läbi 
retseptikeskuse

* Haiglaravimid digiretsepti infosüsteemi
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Teekaart: FV2 – Inimesekesksus ja personaalmeditsiin

*Otsustustugi perearsti töölaual

Personaalmeditsiini andmeait

Personaalmeditsiini otsustugi

Tervise infosüsteemi arendamine ühendamaks personaalmeditsiini erinevate rakenduste ja andmeallikatega (TIS1, TIS2)

*Otsustustugi eriarsti töölaual

Andmed Teenused Süsteem *EHK

*Digiretsepti 
arendused -

koos ja 
kõrvaltoimete

register

Funktsionaalsused ja teenused, mille abil patsient saab aktiivselt osaleda ennetus- või raviprotsessis

Käitumise kujundamist toetavate individuaalsete rakenduste juurutamise toetamine

Isikukeskse andmehalduse ja andmekasutuse 
monitooringu teenuse arendamine

Tervishoiuteenuse osutajad võimaldavad inimestel enda 
kohta talletatud andmeid vaadata

Võimalus anda 
oma andmetele 
ligipääs nende 
sekundaarseks 
kasutamiseks



Viljandi haigla
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Teekaart: FV3 – Terviklik juhtumikäsitlus ja org. koostöö

TIS - TVR 
teenuste 

integratsioon

E-kiirabi 
v1.1

Jämesoole-
vähi 

skriiningu 
rakendus

Uus kiirabiportaal 

Lapse 
ravse

prototü
üp

E-tõendi kasutusalade laiendamine

Digisaatekiri
uuringutele

Integreeritud 
rehabilitatsi-ooniteenus

TH-teenuste koordineerimise 
platvorm (CRM) Viljandi mk 

prototüübi näitel

Arstide-vaheline virtuaal-
meeskond

Digisaateki
ri II etapp

Tervise-seisundi kiirkuva I

Digiregistratuur
piloot

9.
 P

er
ea

rs
ti 

IS

Perearstide 
eriarstide koond-

päring

Vastsündinud 
perearsti 

nimistusse

Krooniliste diabeetikute jälgimise ja laste 
ravi jälgimise prototüüp

Krooniliste haigete jälgimise 
jätkuarendused

interRAI
kontakthindamine 

esmatasandil

interRAI
kontakthindamine 
sotsiaaltöötajatele

interRAI
kontakthindamise 

integreerimine 
teenustega

Tervise-seisundi 
kiirkuva II

Ühtne 
tervise- ja 

haiguselugu

TVR 
ekspertarstid
e logid PP-s Teenuste arendus töötervishoiuteenuste 

toetuseks

D-saatekiri õendusteenustele, 
eriarstilt eriarstile ja haiglaravile

Digiregistratuuri jätkuarendused vastavalt piloodi 
tulemustele 

*eTVL

arendused

E-kiirabi v2.0

E-kiirabi v3.0

Andmed Teenused Süsteem *EHK

Perearstide IS 
(eri siht-rühmade jälgimiseks, 

otsusetoed + ravijuhendid)

Surmateatis
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Teekaart: FV4 – Terviseteenuste tulemuslikkus ja 
analüüsivõimekuse arendamine

Arendatakse teenused erinevatele sihtgruppidele, mis võimaldab sihipärast tervishoiupoliitika- ja investeeringute juhtimist.

Luuakse alus innovaatiliste teenuste tekkimiseks sh personaalmeditsiin, kaugteenused ja 
e-teenused.
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Patsiendi isikustatud 
tagasiside 
kontseptsiooni loomine
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Terviseteenuste tulemuslikkuse standardite ja mõõdikute
juurutamine

Prototüübid TISi andmetel TTOde tulemuslikkus võrdlemiseks

Registrite 
arendamise 
põhimõtete loomine

Andmed Teenused Süsteem *EHK

*Juhtimisaruan

dlus -
koondatud info

*TTO tegevuse kvaliteediindikaatorite 
monitoorimine

Luuakse terviseandmete andmeait, et vähendada dubleerivate andmete ja aruannete 
edastamise mahtu.

Kesksete registripõhiste e-teenuste
korrastamine ja arendamine

Arendatakse välja prototüübid TTO-de infosüsteemides ärianalüüsi töölauarakendustele.

* Perearsti kvaliteedisüsteem

* Riskijagamisskeemide
monitoorimine (TTL-iga seotud)
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2016 2017 2018 2019 2020
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Ennetusele suunatud kaugteenus

(alkoholi-sõltuvus)

Kaugteenuste arendamise 

põhimõtted ja täpsem 

teekaart

Kaugteenuste õigusruum ja rahastus-

põhimõtted

TIS-is kaughooldusteenuste

vahendamise võimekuse eeldused
Kaughooldusteenuse integreerimine 

esmatasandi terviseteenusega (II)

Ennetusele suunatud 

kaugteenus (Nutridata) m-

rakendus

Kaugteenus kroonililise haige 

jälgimiseks (haigusrühm nr 2)

Testkeskonnad ja prototüübid e/v-le teenuste/toodete arenduseks ja valideerimiseks

Videokonsultatsiooni teenus-standard

Kaugteenus kroonilise haige (haigusrühm nr 1) 

jälgimiseks

Kaughooldusteenuse integreerimine 

esmatasandi terviseteenusega (Viljandi näide)

Teekaart: FV5 – Kaugteenuste arendamine

Kaugteenus kroonililise haige 

jälgimiseks (haigusrühm nr 3)

Ennetusele suunatud kaugteenus

(muu probleem)

Kolmandate osapoolte (mitte-TTO-d) kaugteenus (patsientidele)

Andmed Teenused Süsteem *EHK

Ennetusele suunatud kaugteenus

(muu probleem)



Hetkeseis:

• 24 august e-Tervise strateegia mõjude ja tulemuslikkuse arutelu 

• 5 oktoober toimub nõukogu koosolek
• uuendatud e-tervise mõjude ja tulemuslikkuse analüüs
• 2017 aasta arendusprojektide kinnitamine



Töös olevad arendusprojektid (2016):

1. Uue põlvkonna tervise infosüsteemi analüüs
2. Tervise infosüsteemi andmekvaliteedi ja –seire projekt
3. Standardikeskuse uuendamine
4. Digisaatekiri 2.etapp
5. Digiregistratuur
6. eKiirabi jätkuarendused
7. e-tervisetõend (uneapnoe)
8. Surmateatiste digiteerimise analüüs
9. Kroonilise haige jälgimise (diabeet) analüüs
10. TIS spetsiaalpäring eri- ja perearstidele
11. Vastsündinu automaatselt perearsti nimistusse (mõjutab peamiselt 

esmatasandit)
12. EHK koolitervishoiu ja TAI rinnapiima aruanne TIS-i pealt
13. Teenus kaitseministeeriumi haldusala arstlikele komisjonidele
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Saatekirjade koostamine ambulatoorsetele vastuvõttudele, kus 

saatekiri on kohustuslik

PEREARSTID: PEREARSTID: ERIARSTID: ERIARSTID:

8,2%

22,0%

10,0%
13,1%

44,4%

51,3%

67,9%

64,4%

5,1%
6,2% 5,7% 5,5%

9,5% 9,2%

9,8%

10,6%

7,4%

18,1%

8,9% 11,1%

35,7%

40,1%

52,4%

51,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Sept 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dets 2015 Jaan 2016 Veeb 2016 Märts 2016 Apr 2016

Digitaalsete saatekirjade osakaal ambulatoorsetel vastuvõttudel, kus SK on kohustuslik

PEREARSTID: ERIARSTID: keskmine digitaalsete osakaal



2017 prioriteetsed projektid:
1. Saatekirjade teenuste jätkuarendused

2. Üleriiklik digiregistratuur

3. Uue põlvkonna tervise infosüsteem

4. Uus kiirabi portaal

5. Kroonilise haige jälgimine (diabeet), fookuses peamiselt 
esmatasand

6. Relvaluba ja eriteenistuja tervisetõend

7. Rehabilitatsiooniteenuse toetuseks andmevahetuse 
parendamine

8. interRAI kontakthindamine (esmatasand)

9. Surmateatise digiteerimine

10.Patsiendiportaali teenusdisain



Lõpetuseks

• Andmekvaliteet

• Kasutajate koolitamine

• „Tark tellija“

• Koostöö ja koos tegemine



Tänan!


