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VÄLJAKUTSED



Ülevaade sellest, kus täna oleme

Vaade peamistele väljakutsetele

Kuidas plaanime edasi liikuda 
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Patsiendi vaates on kõige suuremaks probleemiks ligipääs 
teenustele
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SITUATSIOON1

Viimase 10 aasta jooksul pole 

paranemist märgata



Tänane keerukas 
meditsiinisüsteem ei loo 
tuge parema ligipääsu 
võimaldamiseks
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SITUATSIOON1

Hajus IT tugi ja 

puudalik koostöö ei 

toeta 

patsiendikeskset 

lähenemist



Patsiendile osaks langev keerukus on peamiselt tingitud 
süsteemi puudustest
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SITUATSIOON1

Koostöö on 
juhuslik

Teenuse osutajate koostöö on osaline ja enamasti juhusliku 
iseloomuga (võrgustiku koosolekud, suunamised jne)

Ebaloogiline 
sisenemine

Puudub loogiline meditsiinisüsteemi sisenemise süsteem. EMO 
toimib kui alternatiiv, mis aitab kitsaskohti patsiendi poolt vaadates 
lahendada. 

Järgmist 
sammu ei 
toetata

Tänane meditsiinikorraldus toetab patsienti vaid ühekordselt –
järgmise sammu ja kaasnevate teemade lahendamine on jäetud 
suuresti patsiendi korraldada. Puudub ka infotugi tänase olukorra 
parandamiseks

Uus lähenemine peab tagama tänase toetussüsteemi uu ele tasemele viimise võttes 
aluseks võimalikult mõistliku ja patsiendile mugava ima lahenduse loomise

Koostööks 
puudub toetus

Teenuse osutajate motivatsioonisüsteem ja toetavad teenused ei anna 
võimaust oluliselt tänast raami muuta. Koormust lisavad 
bürokraatlikud kohustused, IT toetuse hajusus lisab ajakulu ja 
finantsmotivatsiooni süsteem ei toeta patsiendikeskust ja laia 
koostööd
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Üksiku väljakutse lahendusse panustamine ei taga muutust –
peame muutma süsteemi
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PEAMISED VÄLJAKUTSED2

Ligipääs ja 
mugavus 
kliendile

1. Kliendile loogilise sisenemise ja teenuspakkujate vahel liikumise 
toetamine

2. Infoteenuse tagamine, parimaks lahenduste valikuks ja jooksvaks 
toetuseks

Mõistlikkus
1.   Teenusepakkujate ajakulu vähendamine bürokraatiale. 
2.   Dubleerimise ja töökorraldusliku ebaefektiivse toimimise 
vähendamine. 
3.   Finantsmotivatsiooni suunamine soovitud eesmärkide 
täitmisele

Parim võimalik 
tugisüsteem

1. Väljakutsete lahendamise eelduseks on IT töökeskkonna ja 
patsiendi informatsioonivahetuse lahendus toe uuele tasemele 
viimine. 

2. Arhitektuurne ja töökorralduslik lahendus peab toetama 
igapäevase koostöö sujumist
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Kõige aluseks on osapoolte koostöö ja laiapõhjaline  toetus muudatustele



Ülevaade sellest, kus täna oleme

Vaade peamistele väljakutsetele

Kuidas plaanime edasi liikuda 

1

2

3



Algatatud on eeltöö pilootprojekti alustamiseks, mis aitaks 
leida võimalusi patsiendile oluliste teenuste loogiliseks 
tervikuks kujundamiseks
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ARENGUPLAANID

Hoonestus Luuakse sisend uuele hoonestusele parima funktsionaalsuse 
loomiseks

Osapoolte 
kaasatus

Teenusmudel

Keskendutakse kõigile osapooltele sobivaima süsteemi 
loomisele

Piloodi kohaks on kokku lepitud Viljandi – piloodi t ulemusi on võimalik kasutada 
ka mujal. Esmaste plaanide kohaselt jõutakse piloodi ettevalmistusega valmis nii, et 
2018 oleks võimalik tervisekeskuse ja haigla baasil piloot algatada. 

Eeltööd on algatatud 2016 suvel, et luua vaade teen usmudeli parandamiseks, 
toetussüsteemide kujundamiseks ja kostöömudeli kokk uleppimiseks.

Luuakse vaade uuele teenusloogikale ja mugavale patsiendi 
sisenemisele ja liikumisele. Täpsustatakse koostöövormid muude 
teenuste ühendamiseks teenusmudelisse. Esmatähtis on 
kokkulepe. 
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Motivatsioon 
ja 
tehnoloogia

Täpsustatakse ülesanded tehnoloogilise (IT) toetuse tagamiseks ja 
loogilise rahastus- ja motivatsioonisüsteemi kujundamisele



Arenduse tulemus sõltub koostööst ja osapoolte 
panustamisest

10

ARENGUPLAANID

Arhitektuur

Töökorraldus 
ja finatsraam

Teenusloogik
a

3

IT toetus

1 2

Eeltöö algab kliendi teekonnast arusaamisest ja see järel kliendi grupile loogilise 
teekonna kujundamisest, mille alusel luuakse sisend  toetavate süsteemide 
loomiseks, samas püüdes arvestada ennetava sisendin foga patsiendile enne 
tervishoiusüsteemi sisenemist. 

Kliendi teekond (Pathway)

Osapoolte koostöö ja toetus on peamine, mis tagab u uele lähenemisele 
eduvõimalused



Projektist

Ülevaade projektist

Andres Anier
September 2016

TEEKOND



Sisukord

Ülevaade sellest, mida me teeme

Kuidas me teeme ja ajakavast
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Health systems integration: state of the evidence
[Armitage2009]

• Definitsioon?
• Väga vähe tõenduspõhist infot …
• Mõõdikud?



Gomes-Casseres (2003) [44] and Ahgren and Axelsson (2005)



Hewner2014



Ühine ruumide kasutus

• ooteruumid
• registratuur kohapeal
• protseduuriruumid
• patsientide transpordivahendite hoiukohad
• patsiendi hoonesisene logistika
• ...



Ühine teenusekasutus

• labor
• piltdiagnostika
• funktsionaaldiagnostika
• protseduurid
• füsioteraapia teenused
• logopeedi teenused
• eriõdede iseseisvad vastuvõtud
• ...



Ühine teenusekorraldus

• Patsiendi infotugi
• Digiregistratuur
• Vastuvõtukorraldus
• Kodujälgimise korraldus
• Koduvisiitide korraldus
• Patsiendi transpordi korraldus
• ...



Konsultatiivne koostöö

• Ühine E-koostöö platvorm
• Patsiendi suunamine õigele teenusele
• Ühised patsiendikäsitluse juhendid
• Tagasisidestamine osapoolte vahel
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Teenuste vaade protsessidele



Ühine
teenusekorraldu
s?

Ühine
teenusekasutus
?

Ühine ruumide
kasutus?

Konsultatiivne
koostöö?
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Ajakava

aprill'16

eelanalüüsi

riigihange

september '16 

Eelanalüüsi algus

mai '16 

ettevalmistused:

- Organisatsioon

- Tehnoloogia

- Ruumid

- …

2018

integreeritud

tervishoiu- ja 

sotsiaalteenuste

osutamine

2020

tulemused
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