


eTervise strateegia elluviimise mõjud ja ootused

1. Vähem välditavaid visiite
2. (Visiidi) ajakasutus efektiivsem

3. Vähem välditavat haiglaravi
4. Vähem korduvat haiglaravi
5. Vähenenud haigestumine
6. Efektiivsem IKT arendus

E-tervise stra-teegia

Tervisestrateegia



eTervis
• Kinnitatud on eTervise strateegia ja koostatud on eTerviserakenduskava
• Fookus on:

• Andmehõivel ja –kvaliteedil
• Dubleerimise vähendamisel
• Tulemuslikkuse mõõtmisel ja seire toetamisel
• Standardiseerimisel
• Teenustel:

• Disaatekiri ja – registratuur
• eKiirabi

• Koostöö registritega:
• Sõeluuringud
• Vastsündinu automaatne registreerimine
• Sünni- ja raseduskaart
• Surmateatiste digiteerimine
• etervisetõendid

• Käivitatud on eTervise mõõdikute projekt – kogumine, jälgimine ja jätkutegevuste planeerimine



Andme-vahetusteenus arstidele
2008

Andme-vahetusteenus patsiendile
2009 / 2013

SKA teenus
2012

Hambaravi-teenus
2015

Verekeskuse teenus
2016

Registrite 
Teenus

2015/2016

Õendus-teenus

Koduõendus-teenus

Telemeditsiin&  mTerviseteenusedTerviseinfo teenus patsiendile
2016

eÕppe teenus tervishoiu-töötajatele
2019

Analüütikateenus 
2017

Andmete ja statistika teenus
2013

eTõenditeteenus2014

eLaboriteenus
2016

eKiirabilahendus 
2014

Piiriülene andmevahetus
2013 (EPSOS)

Digiarhiiviteenus2014 (Pildid )

Digiregis-tratuuri teenus
2016

eKonsultat-siooni teenus
2013

IT-
teenused

IT-
teenused

Alam-
teenused

Sh. 
Connecting 

Health
2018

Tugi-
teenused

Peamised e-tervise
teenused

Kesksüsteem – andmebaas 
ja kesksüsteemi teenused

Andmevahetuskiht –
e-tervise teenused

Institutsionaalne tase –
koostöömudel

- Töötavad teenused
- Arenduses teenused
- Kavandatavad teenused



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 
patsiendiportaal1. 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
d11. 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 vaadataVõimalus 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
ere

ars
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.

15.
 

Isik
us

tat
ud

 
tag

asi sid
e Patsiendi isikustatud 

tagasiside 
kontseptsiooni loomine

14.
 Te

en
us

te 
tle

mu
slik

ku
s Terviseteenuste tulemuslikkuse standardite ja mõõdikute

juurutamine
Prototüübid TISi andmetel TTOde tulemuslikkus võrdlemiseks

Registrite 
arendamise 
põhimõtete loomine
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*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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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)
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Ennetusele suunatud kaugteenus
(muu probleem)


