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MÕISTED JA LÜHENDID
LÜHEND

KIRJELDUS

ARSTIPORTAAL

veebipõhine tarkvara tervishoiuteenuste osutajatele, et pärida ja vaadata
tervise
infosüsteemi
saadetud
dokumente
ning
sisestada
meditsiinidokumente ja edastada need tervise infosüsteemi.

DIGILUGU

Käesolevas dokumendis käsitletud kui veebileht digilugu.ee Eesti
patsientidele, kus kasutajad saavad identifitseeritult hallata ja vaadata
enda kohta tervise infosüsteemi edastatud dokumente. Teisiti nimetatud
ka kui patsiendiportaal. Väljaspool käesolevat dokumenti on digilooks
nimetatud ka tervise infosüsteemi.

PATSIENDIPROTAAL

Veebileht digilugu.ee Eesti patsientidele, kus kasutajad saavad
identifitseeritud hallata ja vaadata enda kohta tervise infosüsteemi
edastatud dokumente.

TERVISE
INFOSÜSTEEM (TIS)

on keskne riiklik andmekogu, mille vahendusel saavad tervishoiuteenuste
osutajad (TTO) omavahel andmeid vahetada, sh näha teiste arstide poolt
patsiendi kohta saadetud terviseandmeid. TIS-is olevad andmed on
patsiendiportaali kaudu nähtavad ka patsiendile endale.

TERVISEPORTAAL

Uuendatud digilugu.ee kontseptsioon laiendatud funktsionaalsuste ja
parandatud kasutajamugavusega, mida käesolev dokument tutvustab.

TEENUS

Temaatiliselt grupeeritud funktsionaalsuste kogum patsiendiportaalis.

TOPELTTEEMANTI
DISAINIPROTSESS

Briti Disaininõukoja poolt tutvustatud disainiprotsessi mudel (tuntud ka kui
Double Diamond), mis
jagab disainiprotsessi neljaks sammuks,
võimaldades lahenduse arendajal mõtestada ja eesmärgistada erinevaid
tootearenduse samme.

UI/UX

Kasutajaliidese ja kasutajakogemuse disain, ehk keskendub sellele, kuidas
kasutaja lahendust kasutab ja näeb ning kuidas lahenduse kasutamisel
tunneb.

5P TERVISHOIU
MUDEL

Personaalmeditsiini ja inimkeskse tervishoiu põhimõtteid esitav teooria,
mille järgi tuleks inimkeskses tervishoius teenuste pakkumisel tagada, et
see oleks personaalne, prognoosiv, ennetav, kaasav ja psühholoogiat
arvestav.
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ABSTRAKT
Antud dokumendi eesmärgiks on anda ülevaade praeguse patsiendiportaali (digilugu.ee) tänasest
olemusest, arendusvajadustest ning kirjeldada visiooni, milline võiks tulevikus olla uuendatud
terviseportaal ning selle üldine arendusteekond.
Portaal toimib seega peamiselt kasutaja meditsiinidokumentide halduskeskkonnana, kus inimene
saab enda või tema esindatava kohta tervise infosüsteemi edastatud infot näha ja hallata. Inimene
ise patsiendiportaali kaudu tervise infosüsteemi andmeid enamjaolt lisada ei saa välja arvatud
tervisedeklaratsiooni ja loetud tahteavalduste esitamine. Raviteekonna korraldamiseks on avatud
eriarstiabi vastuvõtu aegade broneerimiseks digiregistratuur. Tehtud analüüsid viitavad, et
praegune digilugu.ee on üks riiklikult madalaimalt hinnatud e-teenus ning ei vasta nii sisult kui
kasutajamugavuselt Eesti patsientide ootustele ja vajadustele.
Selleks, et digilugu.ee arendada tänastele vajadustele vastavaks viidi läbi Terviseportaali
kontseptsiooni analüüs koostöös Riigikantselei Innovatsioonitiimiga.
Uuendatud terviseportaali eesmärk on pakkuda Eesti inimestele keskset digiväravat enda tervisega
seonduva haldamiseks ja korraldamiseks.
Uuendatud terviseportaalis pakutavad teenused jagunevad oma olemuselt kolme omavahel seotud
rühma, mis üheskoos moodustavad käepärase abivahendi vajaliku info saamiseks ja enda
raviteekonna korraldamiseks:
1. Personaalne terviseplatvorm tervisega seonduvast ülevaate saamiseks, enda või lähedase
tervisega seonduva korraldamiseks ning tervisesüsteemiga seotud tahteavalduste ja
tulevikujuhiste esitamiseks;
2. Turvaline ja kontrollitud kommunikatsioonikanal inimese ja tervisespetsialisti vahel;
3. Infokanal olulise terviseteabe edastamiseks
Analüüsi käigus kaardistati ja kirjeldati patsiendi vaatest 36 teenust ning loodi kirjelduste
illustreerimiseks klikitav prototüüp.
Terviseportaali arendustega liigutakse edasi kolmes etapis.
Esimeses etapis viiakse täna olemasolevad teenused üle uuele kujundusele, millele eelneb
Terviseportaali visuaalse ja kontseptuaalse identiteedi tellimine, luuakse edasiste teenuste
arendamiseks rakenduskava ja kinnitatakse terviseportaali edasiseks jätkusuutlikuks
arendamiseks kindel haldusmudel. Haldusmudeli osas on tehtud ettepanek vastava
kompetentsikeskuse loomiseks tervisevaldkonna rakendusasutusse.
Teises etapis toimub kinnitatud haldusmudeli juurutamine ning rakenduskava alusel uute teenuste
arendamine Terviseportaali.
Kolmandas etapis jätkub pidev terviseportaali sisuline haldamine ja arendamine haldusmudeli
raames.
5

SISSEJUHATUS
Eestis käivitus 2008. aastal üleriigiline tervise infosüsteem, kus on toodud kahesugused andmed:
patsiendi ja meditsiinitöötajate sisestatud andmestik, mis on edastatud tervise infosüsteemi ja
andmestik välistest andmebaasidest, näiteks retseptikeskusest. Samaaegselt avati ka
patsientidele suunatud värav tervise infosüsteemi andmetele, patsiendiportaal ehk digilugu.ee,
mille eesmärgiks oli anda patsientidele võimalus enda terviseandmetega tutvuda. Tänaseks on aga
veebilehe eesmärk kasutajate vaatest vananenud ning ei võta parimal viisil arvesse Eesti
patsientide ootuseid ja vajadusi sarnase riikliku e-teenuse osas. Seepärast on vajalik uuesti
kirjeldada nii digilugu.ee olemus kui ootused sellele.
Käesoleva eelanalüüsi eesmärgiks on anda ülevaade praeguse patsiendiportaali (digilugu.ee)
tänasest olemusest, arendusvajadustest ning kirjeldada visiooni, milline võiks tulevikus olla
uuendatud terviseportaal ning selle üldine arendusteekond.
Terviseportaali eesmärgiks on digitaalse platvormi kaudu pakkuda Eesti elanikkonnale teenuseid
enda või esindatavate inimeste tervisega seonduvast ülevaate saamiseks, haldamiseks ja
korraldamiseks. Tegemist on personaalse terviseplatvormiga, mis aitaks inimesel enda
raviteekonda korraldada, teha teadlikumaid tervisealaseid otsuseid ning olla motiveeritud
saavutama oma tervisega seotud eesmärke. Uuendatud terviseportaal annab kaudse panuse
Rahvastiku Tervise Arengukava 2020-20301 eesmärkide saavutamisse ning selle visiooni on
arendatud lähtudes inimkeskse tervishoiu programmis toodud põhimõtetest.
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PATSIENDIPORTAAL DIGILUGU.EE
Patsiendiportaali alguslugu
Patsiendiportaal (digilugu.ee) on üks, patsiendile suunatud osa tervise infosüsteemist (TIS). TIS on
osa 2005. aastal avaldatud e-tervise kontseptsioonist ning aastal 2008. avatud üleriigiline süsteem,
mis planeeriti koosnema kolmest suuremast osast digitaalsest terviseloost (täna laiemalt tuntud
kui tervise infosüsteemi kesksüsteem), digipiltidest (Pildipank), digiregistratuurist ja kahest
veebiväravast: tervishoiutöötajatele suunatud arstiportaalist ning patsientidele suunatud
patsiendiportaalist. Eelpool loetletud infotehnoloogilised lahendused moodustavad ühtsel
platvormil töötava standardiseeritud HL7 sõnumivahetusel põhineva infosüsteemi. Tervise
Infosüsteemi komponendid on kasutusele võetud järk-järgult ja eri etappides, näiteks üleriigiline
digiregistratuur avati kasutajatele aastal 2019.
TIS eesmärk oli koondada ühtsesse üleriigilisse turvalisse keskkonda kokku kõikide Eesti elanike
olulisimat terviseinfot, muutes info tervishoiu osapooltele ravisuhte paremaks juhtimiseks
kättesaadavaks. TIS-i tervise andmete esitamise kohustus on peamiselt tervishoiuteenuse
osutajatel, kuid administratiivsete andmete andjateks on ka teised organisatsioonid ja
andmekogud nagu näitest Eesti Haigekassa, Retseptikeskus ja Rahvastikuregister. TIS-i kogutakse
kõige olulisemad meditsiinilised faktid, tüüpiliselt on need haiguse ja muude haigusjuhtude
kokkuvõtted, ehk epikriisid, teatised, saatekirjad ja saatekirja vastused. Samuti koondatakse TIS-i
aegkriitiline meditsiiniline informatsioon ning riiklikuks ja meditsiiniliseks statistikaks vajalik teave.2
Patsiendiportaal avati 2008. aastal eesmärgiga pakkuda Eesti elanikele digiväravat enda
terviseandmetele. Esimestel aastatel avaldati portaalis vaid Eesti tervishoiusüsteemi üldinfot, kuid
alates aastast 2010 saab patsient tutvuda andmetega oma visiitidest, uuringutest, diagnoosidest
jms, mis on kantud tervise infosüsteemi alates terviseasutuse liitumisest süsteemiga. Samuti
näevad patsiendid seda, kes arstidest on nende terviseandmeid vaadanud, soovi korral andmeid
sulgeda, teha tahteavaldusi doonorluse ja ravi kohta, anda volitusi digiretsepti alusel ravimi
väljaostmiseks ja terviseandmete vaatamiseks ning määrata kontaktisikuid. Samuti saavad
kasutajad broneerida vastuvõtte eriarstiabis.
Patsiendiportaal on viimase kümnendi jooksul vähe muutunud. Patsiendiportaali kontseptsioon ja
disain on püsinud sarnane alates 2013. aastast, kui tehti viimane suurem portaali arendus. Edaspidi
on patsiendiportaali arendused käinud käsikäes arengutega tervisesüsteemis - iga uue
meditsiinilise dokumendi või andmestiku digitaliseerimisel on see kättesaadavaks muudetud ka
patsiendiportaalis. Kontseptuaalselt pole patsiendiportaali arendatud viimased seitse aastat,
mistõttu võib väita, et tänaseni täidab patsiendiportaal eesmärki olla inimese digivärav
meditsiinidokumentide maailma.
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Eesti E-Tervise Sihtasutus. Tervise infosüsteemi mõistete ja kontseptsiooni tutvustus. 2008
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Patsiendiportaali teenused
Patsiendiportaalis pakutakse teenuseid peamiselt identifitseeritud kasutajatele. Isikustamata
kasutajad saavad patsiendiportaalis infot olulisemate terviseteemaliste projektide kohta, viiteid
teistele veebilehtedele, mis kirjeldavad erinevaid kontakte tervisesüsteemis, viidet
käsimüügiravimite infolehtedele ning muud tervisesüsteemi üldinfot, näiteks andmete turvalisuse
kohta. Viited välistele lehtedele pole esitatud süsteemselt ning mõningatel juhtudel viidatud lingid
ei tööta (ravimite infolehed) või viivad kasutaja viitest erineva sisuga veebilehele.
Enamik patsiendiportaali funktsioone on avatud vaid isikustatud kasutajatele. Isikustatult saab
patsient näha oma raviandmeid, mida arstid on visiidi või haiglaravi järel infosüsteemi saatnud.
Patsiendiportaalis tervise andmete nägemise eelduseks on, et raviarst või meditsiinitöötaja
edastab andmed tervise infosüsteemi. Portaalis on ka süsteemi sisestatud saatekirjad, nende
vastused, retseptide info, vaktsineerimise info, teatised ja mootorsõidukijuhi tervisetõenditega
seotud info. Isikustatud kasutajad saavad määratleda oma soovid ja eelistused teatavates
valdkondades. See tähendab, et patsiendil on õigus kehtestada juurdepääsupiirang teatud
dokumentidele, haiguslugudele ja kõikidele terviseinfosüsteemis sisalduvatele isikuandmetele.
Juurdepääsupiirangu võib kehtestada ühele üksikule dokumendile või kogu terviseinfosüsteemis
sisalduvale teabele.
Portaal toimib seega peamiselt kasutaja meditsiinidokumentide halduskeskkonnana, kus inimene
saab enda või tema esindatava kohta tervise infosüsteemi edastatud infot näha ja hallata. Inimene
ise patsiendiportaali kaudu tervise infosüsteemi andmeid enamjaolt lisada ei saa, ainus sarnane
teenus on tervisedeklaratsioon, mida inimene saab tervisetõendi taotlemiseks täita ka
patsiendiportaalis.
Ainus teenus, mis võimaldab inimesel paremini enda raviteekonda korraldada on üleriigiline
digiregistratuur, kus identifitseeritud kasutajatel on võimalik broneerida liidestunud
tervishoiuteenuse osutajate eriarstide vastuvõttude aegu.
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PROBLEEM JA EESMÄRK
Tänane patsiendiportaal on suures osas nii disainilt kui sisult uuendamata viimased seitse aastat,
aga uuendamise ja arenduse vajadusi on sedastatud alates veebilehe avamisest. Juba 2014.
aastast võib leida vihjeid esialgsele visioonile avardada patsiendiportaali teenuseportfelli,
muutmaks portaal tervishoiuteenuste pakkujate ja Eesti elanike vaheliseks aktiivseks
kommunikatsioonivahendiks ja suurendada Eesti elanike harjumust kasutada oma terviseandmeid
ja olla kaasatud aktiivselt raviprotsessi.
Patsiendiportaali kasutatavust ja kasutusmugavust on analüüsitud korduvalt3 4 5 6 7. Kõige enam
on kasutajad toonud välja järgmisi probleemkohti:
•

ebamäärane ja mitte intuitiivne veebilehe nimetus,

•

keeruline navigatsioon ja kujundus,

•

keeruline keelekasutus nii veebilehe elementides kui dokumentide sisus,

•

puudulik funktsionaalsus, mistõttu teenus ei paku kasutajale küllalt lisaväärtust

Kuivõrd hetkel piirdub portaali funktsionaalsus peamiselt enda tervisedokumentide esitamise ja
eriarstiabi aegade broneerimisega, siis võib järeldada, et eesmärke, mida nii tervise infosüsteemi
loomise kui digiloo viimase suurema uuendamise ajal püstitati, tänaseks saavutatud pole. Siiski ei
tohi vähendada praegust portaali suurimat väärtuspakkumist avalikkusele, muutes patsiendi kohta
riigile esitatud terviseandmed läbipaistvaks, kättesaadavaks ja hallatavaks ka inimesele endale.
Samas on patsiendiportaal üks madalaimalt hinnatud riiklik e-teenus8.
Kuigi tänane digilugu teeb inimesele tema kohta riiklikult kogutud terviseandmed nähtavaks, ei tee
lahendus neid andmeid kergelt kasutatavaks erinevates (k.a teiste osapoolte pakutavates)
teenustes ning ei paku kasutajatele andmete põhjal proaktiivseid teenuseid, mis võimaldaksid
inimesel kergema vaevata tervisesüsteemis orienteeruda, enda raviteekonda korraldada või
motiveeritumalt tervist toetavalt käituda. Eeltoodud eesmärgid toodi esile nii 2018. aasta
arvamusfestivalil7 kui kasutajate tagasisidest Innovatsioonitiimi tervisejuhtimise projektist4.
Lisaks kasutaja ootustele on ka riiklikus strateegias Rahvastiku Tervise Arengukava 2020-2030 ühe
alaeesmärgina defineeritud inimkeskne tervishoid. Selle oluliseks osaks on suurendada patsiendi
rolli, vastutust ja võimalusi tervisesüsteemis, kus patsiendiportaalil riiklikult hallatava keskse
digilahendusena oleks oluline potentsiaal pakkuda proaktiivseid, motiveerivaid ja terviseharitust
suurendavaid teenuseid.

Talvaru, E. 2015. Patsiendiportaali kasutajaliidese analüüs
Innovatsioonitiim, kes analüüsis patsiendiportaalis projektis „Inimese tervisejuhtimise tööriistakasti loomine“, tegi süvaintervjuu
~25 eesti inimesena, kellega koos ka olemasolevat digilugu testiti
5 Izjumski, D. 2016. Digilugu tervise infosüsteemi patsiendiportaali kasutatavuse analüüs ja ettepanekud selle parendamiseks.
6 Dokumendi koostajad analüüsisid ka ~800 inimese tagasisidet, kogutud digilugu.ee tagasisidevormilt.
7 Arvamusfestival 2018 ühe tegevusena disainiti ja arutleti kasutajatega Digiloo arenduste üle
8
Kodanike
rahulolu
riigi
poolt
pakutavate
avalike
e-teenustega
2014.
TNS
Emor.
2015
3
4

https://www.ria.ee/sites/default/files/content-editors/ITT/programm/5.1_avalikud_eteenused_2014_lopparuanne_tns_emor.pdf
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Käesolev eelanalüüsi dokument teeb esimese sammu tänase patsiendiportaali ümber
kujundamiseks kasutaja teekonnast ja vajadustest lähtuvalt ning tervise toetamist edendavalt.
Dokumendi eesmärk on analüüsida ja esitada kasutajate vajadusi sarnase digilahenduse osas,
esitleda uuendatud Terviseportaali visioon ning kirjeldada portaali kavandatavaid teenuseid ning
planeeritud järgmiseid samme.
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TERVISEPORTAALI KONTSEPTSIOONI ARENDAMINE
Visioon ja vajadus muuta praegune digilugu.ee varasemalt püstitatud eesmärke täitvaks oli olemas
küll juba varem, kuid tegevustega alustati 2019. aastal, osana Vabariigi Valitsuse
tegevusprogrammist9, mille eesmärgiks on analüüsida ja teha ettepanekud patsiendiportaali
teenuste uuendamiseks.
Patsiendiportaali teenuste uuendamise analüüsi tegevused tehti kolmes etapis.
Esimeses etapis kaardistati ja analüüsiti rahvusvahelist praktikat. Kuivõrd portaalide tase on riigiti
väga erinev, pakuvad enim kasutatavad ja kõrgemalt hinnatud patsiendiportaalid (Inglismaa10,
Taani11 ja Soome12) sarnast komplekti teenustest, milleks on:
•

raviarvelduse ja -dokumentatsiooni esitamine

•

vastuvõtuaegade broneerimine

•

kommunikatsioonikanali pakkumine ravimeeskonna ja patsiendi vahel

•

retseptide pikendamiste taotlemist

•

meeldetuletused tervisesüsteemis

•

valideeritud tervisealase info esitamine

•

kohaliku tervisesüsteemi tutvustava info esitamine

Teises etapis intervjueeriti Eesti tervise- ja sotsiaalsüsteemi esindajaid ning inimesi, et kaardistada
esialgseid mõtteid, milliseid teenuseid erineva tausta ja sotsiaal-demograafilise profiiliga inimesed
patsiendiportaalidest ootaksid. Kaardistatud teenused jaguneksid laialdaselt kaheksaks teenuste
komplektiks:
•

tervisealase teabe pakkumine nii isikustatult kui ka üldiselt

•

vastuvõtuaegade proaktiivne broneerimine

•

abi ja infot orienteerumaks tervisesüsteemis

•

personaalsed teavitused

•

enesehindamise ja -abi vahendid

•

proaktiivsed personaalsed soovitused lahendused automatiseerimaks patsiendi tegevusi
(nt retseptide pikendamine, vastuvõtuaegade proaktiivne pakkumine)

•

haldusmenetlus tegevuste algatamine ja tahteavalduste esitamine

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm. 2019
Inglismaa patsiendiportaal
11 Taani patsiendiportaal
12 Soome patsiendiportaal
9

10

11

•

isiklike terviseandmete sünkroniseerimine ja haldamine patsiendiportaalis
tervisesüsteemis tekkivad, inimese poolt avaldatavad tervist mõjutavad
päevikulaadsed kui personaalseadmetelt automaatselt kogutavad andmed).

(nii
või

Kolmandas etapis valideeriti varasemalt kaardistatud teadmine ning arendati välja uuendatud
Terviseportaali kontseptsioon. Kolmas etapp viidi läbi Innovatsioonitiimi terviseportaali projektis4.

Innovatsioonitiim ja projekt „Inimese tervisejuhtimise tööriistakasti loomine“
Uuenenud terviseportaali analüüs ja prototüüpimine viidi läbi koostöös Innovatsioonitiimiga 2020.
aasta III avaliku innovatsiooniprogrammi koosseisus projektis „Inimese tervisejuhtimise
tööriistakasti loomine“.
Innovatsioonitiim on ministeeriumite ühise algatusena esialgselt kolmeks aastaks loodud rühm
Riigikantselei koosseisus, kelle ülesanne innovatsiooniprogrammide kaudu on muuta Eesti avalikke
teenuseid koostöös ministeeriumite ja allasutustega kasutajasõbralikumaks ning inimkesksemaks.
Tiim korraldab ka innovatsioonivõrgustiku iKlubi kokkusaamisi ning teenusedisaini koolitusi avaliku
sektori ametnikele.
Inimese tervisejuhtimise tööriistakasti projekt võttis eesmärgiks disainida lõppkasutaja huvidest ja
vajadustest lähtuv, atraktiivne ja mugav personaalne terviseplatvorm, mis võimestaks inimest
võtma vastutust enda tervise eest, olema võrdne partner tervishoiusüsteemis ning tegema
tõenäoliselt paremaid tervisealaseid otsuseid, et nautida kauem tervemat ja pikemat elu.
Projektimeeskond
Projektimeeskonda kuulusid liikmed erinevatest avaliku sektori organisatsioonidest, eesmärgiga
koondada kokku erinevad kompetentsid inimese nutika tervise juhtimise vaatest.
Projektimeeskonnas olid esindatud poliitikakujundaja, tervishoiuteenuste rahastaja, IT ja
andmevahetuse eksperdi, terviseturunduse ja –kommunikatsiooni eksperdi, esmatasandi
tervishoiutöötaja, riigi infosüsteemi ja infohalduse eksperdi, eraturu tervisega seotud teenuste
pakkujate ja patsientide vaated tervisesüsteemile.
Lisaks toetasid projekti tegevusi kutseline UI/UX disainer Mari-Ell Mets ning käitumispsühholoogia
ekspert Andero Uusberg.
Kokkuvõte Innotiimi läbiviidud tegevustest ja võimalikud jätkutegevused
Projekt lähtus oma tegevustes topelt-teemanti disainiprotsessist jagunedes seega sisuliselt ja
tegevustelt nelja etappi.
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Joonis 1 Topelt-teemanti disainiprotsessi etapid

a. Probleemi avastamine
Kuivõrd projekti lähtekohaks oli teadmine, et tänane patsiendiportaal ei vasta kasutajate ootustele
ning vajab uuendamist nii kasutusmugavuse kui ka pakutavate teenuste osas, kuid selgelt piiritletud
kasutajate ootust teenustele ning valukohtadele olemas ei olnud, alustati projekti kasutaja
mõistmiseks probleemi kaardistamisega.
Kasutaja mõistmiseks töötati uuesti läbi olemasolevad patsiendiportaali ja patsientide
raviteekonda kajastavad analüüsid ning viidi läbi ~30 süvaintervjuud Eesti patsientide ja
tervishoiutöötajatega. Selle eesmärk, oli saada teada, millised barjäärid on inimestel enda
raviprotsessi kaasatusel, kommunikatsioonis tervisesüsteemi osapooltega ning enda
terviseandmete kasutamisel oma tervise kujundamiseks. Samuti testiti koos kasutajatega
digilugu.ee-d saamaks aimu kasutajate mõtetele seda kasutades. Portaali testimisel paluti inimesel
lahendada komplekt ülesandeid, paludes lahendamise ajal inimesel valjult enda mõtteid
väljendada.
Süvaintervjuude valim pandi kokku lumepalli meetodil, viies intervjuu läbi võimalikult erineva
vanuse, soo, hariduse, sotsiaalmajandusliku seisundiga vastajatega. Tervishoiutöötajate hulgas
viidi intervjuu läbi nii esmatasandi kui eriarstiabi õenduse ja arstide esindajatega ning lisaks veel
haiglate kvaliteedijuhtidega.
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b. Probleemi piiritlemine
Probleemi mõistmise ja defineerimise faasis loodi intervjuudele tuginedes neli tervisesüsteemi
kasutaja persoonat ning kirjeldati nende kasutajateekonnad. Persoonasid tutvustav materjal on
toodud LISA 2.

Joonis 2 Intervjuude põhjal loodud persoonad

Persoonade kasutajateekonnad olid küll erinevad, sest inimeste kogemus tervisesüsteemis on
erinev, kuid siiski oli hulk teemasid, mis kordusid intervjuudes ja persoonade üleselt. Intervjuudest
tulid esile probleemid peamiselt järgmistel teemadel:
• Vastuvõtuaegade broneerimine
Intervjueeritavate hinnangul on nii perearsti kui eriarstiabi kättesaadavus väga ebaühtlane ning
tervisemure puhul võib vastuvõtule pääsemine olla ebamõistlikult keerukas (näiteks on võimalik
aega saada vaid helistades või registratuuri kohale minnes õigel päeval ja õigel ajal), mistõttu tõsise
mure korral eelistatakse kas erakorralist arstiabi või tasulisi vastuvõtte. Korduvalt toodi välja, et
soovitakse lahendust, mis pakuks proaktiivselt inimesele vastuvõtuaega, olles alternatiiv inimese
vaatest ajakulukale vastuvõtuaja otsimisele.
• Ravimid ja raviskeem
Intervjuudel toodi välja, et enda raviga järje pidamine on keerukas nii noorematele kui vanematele
patsientidele, kuivõrd suurema murena toodi esile raskust mäletada enda ravimiskeemi või
ravisoovitusi ning ebavajalikku keerukat protsessi korduvate ravimiretseptide pikendamisel. Toodi
esile, et kui soovitakse teada rohkem enda ravist või alternatiivsetest ravivõimalustest, ei saada
tervisesüsteemist küllalt usaldusväärset infot, mistõttu pöördutakse alternatiivsete kanalite poole.
• Infovahetus
Peamise murena tõid intervjueeritavad esile, et puudub kindlus, kes on esimene kontakt inimesele
tervisemure puhul või kindla seisundiga seotud raviteekonnal. Ei teata kust leida infot selle kohta,
kui terviseseisund halveneb või meelde tuletada, mida vastuvõtul räägiti. Probleemina tunnetatakse
korduvalt sama muutumatu info andmine erinevatele tervisesüsteemi osadele (eluanamneesi
korduv küsimine) ning ravisoovituste saamise keeruline vorm, mistõttu soovituse sisu võib
inimesele mõistmatuks jääda (nt dieedisoovitustel valgu vältimine). Tunnetati, et inimese enda
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kogutavaid või teiste TTO poolt kogutud terviseandmeid ei usaldata, mis toob kaasa korduva
andmekogumise.
• Inimlikkus ja personaalsus süsteemis
Intervjueeritavad tõid korduvalt esile negatiivse tunnetusliku küljena eesti tervisesüsteemi
impersonaalsuse (näiteks inimese eesnime kasutamise vältimise, jäigalt formaalse suhtlusmaneeri
kasutamine, patsiendile piiratud info andmine). Tunnetatakse, et suhtlusoskustele on
tervisesüsteemis vähe rõhku pandud, mis patsiendi motivatsiooni enda raviteekonnal pigem
vähendab. Intervjuu andnud patsiendid tõid positiivse kogemusena välja patsiendikogukonnad ja
nendega seotud tegevused.
•

Patsiendiportaali testimisel välja toodud probleemid kattusid varasemalt välja toodud
kasutajaanalüüside tulemustega:
• Ebamäärane ja mitte intuitiivne veebilehe nimetus
• Keeruline navigatsioon ja kujundus
• Keeruline keelekasutus nii veebilehe elementides kui dokumentide sisus
• Puudulik funktsionaalsus, mistõttu teenus ei paku kasutajale küllalt lisaväärtust
• Dokumentides esitatud terviseandmestik on puudulik või vigane

Persoonade kasutajateekondadele ja intervjuudest välja tulnud teemadele tuginedes koostati
lahenduste otsimise faasiks küsimused vormis „kuidas teha nii, et ...“ vastamaks intervjuudes välja
tulnud teemadele. Püstitatud küsimused on toodud lisas 2. Kõikidest küsimustest valiti välja
teostatavuse, mõjust ja kriitilisusest lähtudes välja peamine probleem, millega projektis edasi
tegutseda.
Edasi tegutseti lähtudes küsimusest:
„Kuidas teha nii, et inimesel oleks kõige lihtsam oma haigusega seoses järge pidada?“
c. Lahenduste pakkumine
Lahenduste pakkumise faasis toimus ideede genereerimine baseerudes lähteküsimusele „Kuidas
teha nii, et inimesel oleks kõige lihtsam oma haigusega seoses järge pidada?“ ning kaardistati ära
erinevad võimalikud lahendused kõigile intervjuudes välja tulnud viiele teemale. Lahenduste
kaardistamisel kasutati forsseeritud eeskujude meetodit13. Kaardistatud lahendused kätkesid nii
digilahendusi kui tervisesüsteemi korralduslikke muutuseid. Samuti kaardistati rahvusvahelisi häid
näiteid kõigis lahendamist vajavates teemades.

13

Forseeritud eeskujude meetod teenusedisainis
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d. Lahenduste piiritlemine
Kaardistamise järgselt analüüsiti lahendused teostatavuse, mõju ja kriitilisuse fookusest
sorteerimaks välja lahendused/teemad, millele keskenduda. Edaspidi keskenduti kolmele
suuremale lahenduste komplektile:
1. Ootejärjekordade lahendus üleriigilises digiregistratuuris
Lahenduse eesmärgiks on vähendada inimesel eriarstiabisse vastuvõtuaja broneerimisele
kuluvat aega ja parandada teenuse kasutajakogemust. Lahendus keskendus eriarstiabisse aja
broneerimise proaktiivseks muutmisele. Lahenduses töötati välja süsteem, mis võimaldaks
inimesel end sobivate vastuvõtuaegade puudumisel lisada ootejärjekorda, mis omakorda
pakuks automaatselt inimesele tema eelistustele vastavaid vabanenud eriarstiabi
vastuvõtuaegu. Lahendusega töötatakse edasi Sotsiaalministeeriumi juhitavas üleriigilise
digiregistratuuri töörühmas.
2. Eriarsti vastuvõttude meeldetuletustega müksamisteooria rakendamine
Lahenduse eesmärgiks oli testida käitumispsühholoogiast pärineva müksamise teooria (ingl k
nudge theory)14 võimalusi inimeste käitumise mõjutamiseks seoses tühivisiitidega eriarstiabis.
Tühivisiidiks nimetatakse neid vastuvõtte, kuhu patsient on end broneerinud, kuid jätab
etteteatamata kohale tulemata. Lahenduses testiti kuidas erinevalt ajastatud või sõnastatud
vastuvõttu meelde tuletav sõnum mõjutab patsientide käitumist, vähendamaks tühivisiitide
arvu. Testi tulemusena leiti, et personaalsemalt sõnastatud meeldetuletuse sõnum inimeste
käitumist statistiliselt olulisel määral ei mõjutanud. Analüüsi valmimise hetkel oli katse sõnumi
ajastuse muutmisega alles läbi viimisel, mistõttu selle tulemusi veel esitada ei saa.
3. Terviseportaali prototüüp
Lahenduse eesmärgiks oli töötada välja digitaalne tööriist, mis koondaks võimalikult palju
funktsionaalsusi aitamaks inimest raviteekonnal järge pidada. Digitaalse tööriista lähtekohaks
oli intervjuudest esile tulnud ühine inimeste soov korraldada kõik tervisega seonduv ühes kohas
võimalikult ülevaatlikult ja proaktiivselt. Prototüübis kirjeldati ära suur osa käesolevas
dokumendis lahti kirjutatud teenustest. Prototüüpi ning selles kirjeldatud teenuseid testiti
kasutajate peal jooksvalt. Prototüüpi tutvustav video on leitav järgnevalt lingilt:
https://youtu.be/a9cLOPu6bJI
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Müksamise teooria
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TERVISEPORTAALI KONTSEPTSIOON
Uuendatud terviseportaali eesmärk on pakkuda Eesti inimestele keskset digiväravat enda tervisega
seonduva haldamiseks ja korraldamiseks.
Uuendatud terviseportaalis pakutavad teenused jagunevad oma olemuselt kolme omavahel seotud rühma,
mis üheskoos moodustavad käepärase abivahendi vajaliku info saamiseks ja enda raviteekonna
korraldamiseks:
1. Personaalne terviseplatvorm tervisega seonduvast ülevaate saamiseks, enda või lähedase
tervisega seonduva korraldamiseks ning tervisesüsteemiga seotud tahteavalduste ja
tulevikujuhiste esitamiseks;
2. Turvaline ja kontrollitud kommunikatsioonikanal inimese ja tervisespetsialisti vahel;
3. Infokanal olulise terviseteabe edastamiseks
Terviseportaal lähtub personaalmeditsiinis omaseks saanud 5P tervishoiumudelist15, pakkumaks
digilahendust, mis vastaks järgmistele põhimõtetele:
Personaalne – kus inimesele pakutavad teenused võtavad aluseks erinevaid isikupõhiseid andmeid:
terviseuuringute tulemused (sh info geneetilise eelsoodumuse kohta), info käitumisharjumuste kohta (nt
sporditulemused, liikumis- ja toitumisharjumused jms) ning ka keskkonna andmed, pakkudes sellega
varasemalt oluliselt tulemuslikemaid ning personaalsemaid terviseteenuseid.
Prognoosiv - kus pakutakse inimesele personaalseid andmeid aluseks võttes suurandmetel treenitud
algoritmidel põhinevaid teenuseid, võttes aluseks inimese personaalse prognoosi haigusriskidele, ravi
efektiivsusele ja kõrvaltoimetele.
Ennetav – kus lähtutakse põhimõttest, et ennetustegevused on lahutamatu tervishoiuteenuse osa, et
inimese elus pikeneks ilma haigusteta elatud aeg. Seetõttu on oluline ka terviseportaalis leida teenuseid,
mis aitavad kaasa haiguste ennetusele.
Kaasav – kus teenuste loomisel ja osutamisel on keskne roll inimesel endal, tagades teenustes, et inimene
oleks aktiivselt kaasatud enda tervise ning ka vajadusel ravi jälgimisse.
Psühholoogiat arvestav – kus pakutavad teenused arvestavad võimalikult palju inimese isiksuse
eripäradega, et tagada just talle sobivaim lähenemine soovitud tulemuse saavutamisel. Terviseportaali
teenustes püütakse võimalikult palju tagada, et inimesel oleks võimalus tervisportaali teenuseid ja nende
sisu isikupärastada.
Kuigi käesolevas kontseptsioonis on sellele vähem rõhku asetatud, on siiski oluline välja tuua, et mudelisse
kaasatakse aina enam ka kuues põhimõte16, milleks on avatus – kus personaalsel tasandil kogutud
andmed seotakse kogukondlike või teiste avatud suurandmetega, kaardistamaks ühiskonnas laiemaid
mustreid ning arendades nendele mustritele lähtuvalt uusi personaalseid teenuseid.

Pravettoni, G., Triberti, S. (2019) A “P5” Approach to Healthcare and Health Technology
Pragazzi, N, L. (2013) From P0 to P6 medicine, a model of highly participatory, narrative, interactive, and “augmented” medicine: some
considerations on Salvatore Iaconesi’s clinical story
15
16
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Terviseportaali kontseptsiooni visualiseerimiseks on loodud järgmine prototüüp:
https://xd.adobe.com/view/fd6b177a-741f-412c-a356-dae3db02d3a2-a838/
Prototüübi kujunduses on aluseks võetud riiklik iseteeninduskeskkondade stiilisüsteem Veera17, milles on
tagatud parem ligipääsetavus vaegnägijaile, rakendatud lihtsad ja kasutajasõbralikud kirjastiilid,
neutraalne ja riigi trikoloorist lähtuv värvikeel ning üldist visuaali toetav pildikeel. Selle ülesehitus kannab
teiste riiklike iseteeninduskeskkondadega sarnast ülesehitusloogikat, mis toetab keskkonna
kasutuselevõttu ning kiiret ja mugavat navigeerimist. Selliselt on riiklikku iseteeninduskeskkonda
rakendanud juba muuhulgas näiteks Sotsiaalkindlustusamet, Maksu- ja Tolliamet ja seda on kasutanud
Riigi Infosüsteemide Keskus kodanikuportaali Eesti.ee uuendamisel.
Terviseportaal on pikas perspektiivis väravaks nii tervishoiu-, töövaldkonna kui ka sotsiaalteenustele ja
sellesse saavad olema integreeritud erinevad erasektori innovaatilised lahendused. See on kahesuunaline
kommunikatsioonikanal erinevate valdkondade spetsialistide- ja ekspertidega. Olgugi, et riiklik
iseteeninduskeskkondade stiilisüsteem toetab Terviseportaali kiiret ja mugavat kasutuselevõttu, vajaks
2020 a. Riigikantselei Innovatsioonitiimi ja Sotsiaalministeeriumi läbi viidud tegevuste ja tänase
Patsiendiportaali teenuste esmase kaardistuse toel loodud prototüüp täiendavat analüüsi nii portaali
üldise ülesehituse ja teenuste kuvamise struktuuri kui ka visuaalse kujunduse osas.

17

Veera disainisüsteem
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TERVISEPORTAALI TEENUSTE KIRJELDUS
Terviseportaali kontseptsiooni kuulub visiooni kohaselt 36 põhiteenust,
lisafunktsionaalsusi, ning on jaotatud seitsmesse valdkondlikku teemasse.

sisaldades

Terviseportaali teenusportfelli on kaasatud teenused, mis teenuse küpsusastmelt liigituvad kolme
suuremasse rühma:
1. Täna olemasolevad ja toimivad teenused (6)
teenused, millel on olemas töötav toimemudel, õigusruum ja korraldus. Teenuse lisamine
terviseportaali eeldab minimaalset sisulise arenduse ressurssi või ümberkorraldust.
Joonisel on teenused märgitud roheliselt
2. Osaliselt olemasolevad, kuid olulist täiendust või ümberkorraldust vajavad teenused (12)
teenused, millel võib, kuid ei pruugi olla töötav toimemudel, kuid mis terviseportaali
lisamiseks eeldab olulist sisulist edasiarendust või ümberkorraldust.

Joonisel on teenused märgitud kollaselt
3. Puuduvad teenused (18)
teenused, millele ei ole loodud veel täielikult töötavat toimemudelit, õigusruumi ega
protsessilist korraldust. Teenuse lisamine terviseportaali eeldab toimemudeli
väljatöötamist ja olulist sisulise arenduse ressurssi. Teenused on käesolevas analüüsis
kirjeldatud lahti patsiendi ootustele vastavalt, kuid süsteemset teenuse arendust tehtud
pole.
Joonisel on teenused märgitud punaselt
Järgnevalt on toodud teenuste koondvaade, millele järgneb teenuste detailsem kirjeldus. Teenuste
tänast valmidusastest kirjeldav koondtabel on toodud lisas 1.
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Joonis 3 Terviseportaali arendatavad teenused
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Avaleht
Terviseportaali avaleht on kõikidele külastajatele avatud ankurleht, milles pakutakse:
•

Olulisi avalikkusele suunatud tervise teemalisi uudiseid

•

Tervise teemalisi infomaterjale ennetuse, patsiendiõiguste ja tervishoiukorralduse kohta

•

Ravi- ja patsiendijuhiseid

•

Infot avalikkusele suunatud terviseprojektide ning lahenduste kohta

Avalehelt saab kasutaja edasi liikuda sisselogimise lehele, mis suunaks kasutaja end
identifitseerima ja sealt edasi personaalsele töölauale.
Terviseportaali avalehte illustreerib järgmine prototüübi kuva:

Joonis 4 Terviseportaali prototüübi avaleht enne sisse logimist
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Terviseportaali töölaud
Terviseportaali töölaud avaneb kõikidele identifitseeritud kasutajatele.
Terviseportaali töölaua avavaadet illustreerib järgmine prototüübi kuva:

Joonis 5 Terviseportaali prototüübi avaleht pärast sisselogimist
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Igas veebilehe vaates kuvatavad teenused:
•

Portaalil navigeerimiseks vasakpoolne kõrvalmenüü

Kõrvalmenüü koosneb linkidest kõige olulisematele teemaplokkidele, võimaldades kasutajal
igal lehel liikuda kogu portaali või vastava teemaploki avalehele. Kõrvalmenüült saab kasutaja
liikuda personaalsele avalehele, digiregistratuuri, enda tervise hetkeseisundi ülevaate lehele,
ravimite lehele, personaalse tervise ajaloo lehele, tervisetõendite lehele, enda otsuste ja
volituste lehele, abivahendite ja sotsiaalteenuste lehele ning suhtluse ja teavituste lehele.
•

Portaali ülamenüü

Portaali ülamenüüs saab kasutaja logida portaalist välja, vahetada kasutaja rolli, muuta portaali
keelt, liikuda teadete ja sõnumite lehele ning kasutada portaalil navigeerimiseks veebilehe
sisest otsingumootorit.
Vahetades rolli, muudetakse automaatselt kõik vaated valitud rollile vastavaks ning kuvatakse
navigeerimispaneelis info, kellena antud vaadet vaadatakse.
•

Portaali alariba

Alaribal on kasutajal võimalik võtta ühendust veebilehe abiga, liikuda eesti.ee veebilehele, ning
anda terviseportaalile tagasisidet
•

Navigeerimispaneel

Iga vaate ülaosas on kasutajatele esitatud navigeerimispaneel, kus on esitatud lehe pealkiri,
millel kasutaja viibib, võimalus liikuda tagasi eelmisele lehele ning väike lõõtsana lahti käiv
infopaneel, kus on toodud info inimese perearsti kohta. Suletud paneelis on näha perearsti nimi
ning avatud paneelis on toodud perearsti keskuse nimi lingina, mis viib perearstikeskuse
koduelehele; kuvatakse perearstikeskuse lahtioleku ajad, perearstikeskuse telefoninumber
lingina, millele telefonist klikkides on võimalik kohe helistada; ning funktsionaalsus
perearstikeskuse registratuuri kirjutada enda eesti.ee meiliaadressilt.
Sisseloginud kasutaja töölaual on vaikimisi järgmised teenused:
•

Personaalsed teated

Igale kasutajale kuvatakse vaikimisi teadete teenuste plokk, kus on:
-

lingina kuvatud olulisemad personaalsed teavitused, näiteks uue saatekirja välja
kirjutamine, millest saab liikuda otse digiregistratuuri; teavitus uue retsepti või
ravimiskeemi uuenduse kohta, millest saaks liikuda ravimite lehele;
tervishoiutöötaja poolt kasutajale jäetud teated; teavitus uue analüüsitulemuse
kohta jms. Vaikimisi kuvatakse 5 teadet. Kui teateid on rohkem, saab teenuste
blokki lõõtsana avada, kus avanevad ülejäänud uued teated;
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•

-

link sõnumite vaatele, kust kasutaja näeb kõiki talle saadetud sõnumeid, nii
lugemata, loetud kui tervishoiutöötaja poolt talle saadetud sõnumeid. Sõnumite
lehele pääseb kasutaja ligi ka vajutades ülamenüüs asuvale sõnumi ikoonile.

-

link seadetele, et muuta teadete saamise eelistusi, näiteks teatud tüüpi teadete
saamisest loobumine.

Kiirlingid olulisematele/enimkasutatavatele teenustele

Võttes arvesse kasutajate soovi enimkasutatud teenustele jõuda ühe klikiga, on avalehele
toodud valik kiirlinke, mis osaliselt võivad dubleerida kõrvalmenüüd, kuid võivad endas
sisaldada ka linke eraldiseisvatele teenustele. Kasutajatestide tulemusena pakuti välja, et
esialgseteks kiirlinkideks võiksid olla:

•

-

Digiregistratuur, kus saab broneerida vastuvõtuaegasid ja ülevaate broneeritud ja
soovitatud vastuvõttudest/tegevustest tervisesüsteemis;

-

Ravimid, kus saab ülevaate enda ravimiskeemist ja varasematest ravimitest,
lisainfot ravimite kohta ning pikendada korduvaid retsepte;

-

Haigestumisest teatamine, kus on võimalik alustada töövõimetuslehte, mis viiks
teate perearstikeskusesse, kes omakorda meneltustoiminguid jätkab;

-

Tervisetõendi taotlemine, kus on võimalik alustada erinevate kasutusalade
tervisetõendi taotlemist ja täita vastav tervisedeklaratsioon.

Ülevaade tulevastest vastuvõttudest, uuringutest ja protseduuridest

Teenus annab kasutajale ülevaate kõikidest vastuvõttudest, uuringutest ja protseduuridest, mis
on selleks hetkeks broneeritud. Kõikidel tegevustel on esitatud eriala, kuhu inimest oodatakse,
vastuvõttu tegeva tervishoiutöötaja nimi, vastuvõtu aeg; märge kui tegemist on
kaugvastuvõtuga, ning link vastuvõtu täpsema info vaatamiseks, vastuvõtuks
ettevalmistamiseks või broneeringu muutmiseks. Kui tegemist on kaugvastuvõtuga, saab
inimene liituda vastuvõtuga samalt lingilt.
•

Personaalsete eesmärkidega seotud tegevused

Antud teenus on osa seisundipõhisest raviplaani lahendusest ning lähtub Ravi juhtimise
pilootprojektis18 tõestatud efektiivsusega lähenemisest, milles inimese raviplaani loomisel
lepivad patsient ning tervishoiutöötaja kokku inimese raviga seotud eesmärkides ning
kirjeldavad tegevused, mis aitavad kokku lepitud eesmärki saavutada. Avalehel on antud plokis
kirjeldatud kõik inimese ravitegevused kirjalikult ning toodud link, millelt avaneb inimese
seisundipõhine raviplaan koos lisainfoga tegevuse kohta. Personaalsetest eesmärkidest
lähtuvad tegevused on eelkõige vabatekstina tervishoiutöötaja poolt kirjeldatud ravisoovitused,
kuid tulevikus võib kaaluda ka eeldefineeritud ravisoovitusi, mille puhul on võimalik soovituses
18

Ravi juhtimise pilootprojekt
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kasutada nügimisvõtteid, näiteks mängustamist (ingl. k. gamification), lisada lisainfot
soovitusse (näiteks õppevideosid, võimlemiskava) või võimaldada erateenuste osutajatel
tegevuste soodustamiseks pakkuda lahendusi patsiendiportaali kaudu. Eesmärgistatud
tegevuste puhul võiks kaaluda erateenuste osutajate andmete migreerimist terviseportaali, et
inimesel oleks võimalik eesmärgi täitmist näiteks visualiseeritud kujul jälgida.
•

Personaalsed tegevuste soovitused

Antud soovitused on eeldefineeritud seoste (näiteks ravijuhiste või tervisepoliitika eesmärkide)
abil inimese personaalseid andmeid aluseks võttes automaatselt genereeruvad soovitused
inimesele võimalikeks tegevusteks terviseportaalis. Eeldefineeritud soovitused võiksid olla
näiteks soovitus külastada hambaarsti, kui inimesel viimasest külastusest on möödas kauem
kui soovituslik ning riigi poolne hüvtis on kasutamata; meeldetuletus vaktsineerimiseks kui
immuunsuse periood lõppema hakkab; soovitus osaleda sõeluuringus jms.
Personaalsete soovituste plokis on inimesele kirjeldatud soovitus koos lühikirjeldusega,
soovituse lähtealus ehk põhjendus, miks just see soovitus inimesele kuvatakse ning lingitud
võimalus lugeda soovituse kohta rohkem, samuti näiteks võimalus liikuda otse digiregistratuuri
või vaadata võimalusi teenuse tarvitamiseks (näitena hambaravi soovituse osas võiks avaneda
kaart hambaravipraksistega, kus inimene saab kasutada ka hambaravihüvitist).
•

Terviseriskide hindamine

Selles plokis on koondatud kokku lingitult erinevad teenused ja lahendused, mille kaudu inimene
saaks ise enda tervist või riske hinnata, saamaks vastu patsiendijuhiseid või suurendamaks
terviseharitust ja motiveeritust. Antud plokki saab tuua enesehindamise materjale, mis on juba
loodud (nt vaimse tervise testid või Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud lahendused)
või mis on loomisel (näiteks personaalmeditsiini kliiniliste juhtprojektide19 potentsiaalsed
tulemused). Samuti saab sellesse plokki kaasata teiste erateenuste pakutavaid eelvalideeritud
teenuseid. Antud ploki sisu ei pea olema täielikult arendatud terviseportaali enda platvormile
ning võib olla lingitud ka teisele veebilehele, kuid kaaluda võiks võimalikult laiaulatuslikku
andmete migratsiooni, et teenuste kasutamine inimesele võimalikult mugav oleks.

19

Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses
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Inimese tervise hetkeseisundi ülevaade
Inimese tervise hetkeseisundi ülevaate vaade lähtub Ravi juhtimise pilootprojekti20 ja DORIS
Kroonilise haige jälgimise teenuseprotsessi disaini projekti21 patsiendile suunatud kuvadest ning
lähtub eesmärgist pakkuda kasutajale ülevaadet tema tervise osas hetkel aktuaalsetest teemadest,
suurendades sellega ravisoostumust.
Inimese tervise hetkeseisundi ülevaadet illustreerib järgmine kuvapilt:

Joonis 6 Terviseportaali prototüübi tervise hetkeseisundi ülevaade

20
21

Ravi juhtimise pilootprojekt
Kroonilise haige jälgimise teenuseprotsessi disaini projekt, mille viisid 2016. aastal läbi Sotsiaalministeerium ja Eesti Diabeediliit
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Olulised näitajad
Selles plokis visualiseeritakse inimesele eelnevalt kokku lepitud kõige olulisemad
kvantifitseeritavad ja objektiivselt hinnatavad tervisenäitajad, näiteks veresuhkru või
kolesteroolinäit. Visuaali eesmärgiks on anda kiire ülevaade sellest, kuidas inimesel võrreldes tema
püstitatud näidu eesmärgiga läheb. Visuaal peaks esitama inimese näidu tulemust, tulemuse
kokkulepitud eesmärki, visuaalset hinnangut tulemusele (näiteks valgusfoori meetodil) ning linki
lisainfoks, võimaldamaks kasutajal lugeda lisaks nii tervisenäitaja kui visualiseerigu aluseks oleva
analüüsitutulemuse/andmeallika kohta. See teenus eeldab, et tervishoiuteenust osutades on
märgitud antud näitaja eriti oluliseks või püsivalt jälgitavaks ning kokku on lepitud eesmärgistatud
referentsväärtus, mille alusel näitajale terviseportaali kuva luua. Antud teenuse puhul on võimalik
kaasata erateenuse pakkujaid terviseportaaliga liidestuma, pakkumaks kasutajatele
personaliseeritud või seisundile spetsialiseeritud valideeritud visualiseeringut või võimalust ise
kogutud valideeritud andmeid antud plokis kuvada (näiteks ühendatakse valideeritud glükomeetri
näidud terviseportaaliga).
Alternatiivina võib kaaluda visualiseerida antud plokis inimese viimase kokkulepitud ajaperioodi
jooksul (näiteks 3 kuu) tehtud analüüside tulemused koos referentsväärtustega. Antud lahenduse
puhul aga väheneb personaalsus ning suureneb infomüra kasutajale, sest visualiseeritakse ka
mitteaktuaalseid tervisenäitajaid.
Ülevaade hetkel jälgimisel olevatest seisunditest
Antud plokis esitatakse kasutajale ülevaade tema seisunditest, mille puhul toimub aktiivne
raviprotsess või jälgimine ning inimesele on loodud seisundipõhine raviplaan. Ülevaates esitatakse
inimese jälgimisel olevad seisundid, iga seisundi ravimeeskonna kontaktisik ning link
seisundipõhisele raviplaanile.
•

Seisundipõhine raviplaan

Seisundipõhise raviplaani patsiendipoolse kuva eesmärk on aktiivselt jälgitava keerulise või
olulise terviseseisundi seisundipõhine ülevaade. Selles vaates kuvatakse inimesele lühikest
seisundi tutvustust ja tema seisundiga seotud ravimeeskonna kontaktisik ja antakse ülevaade
raviga seotud tegevustest, eesmärkidest ja ravisoovitustest, seisundi vaatest olulisematest
näitajatest ja seisundiga seotud lisainfost.
Tegevuste ülevaates esitatakse inimesele tema seisundiga seotud tulevased vastuvõtud ja
uuringud ning saatekirjad, mis esmajärjekorras oleksid seotud digiregistratuuri andmetega.
Tulevikus võiksid esitatud olla aga seisundiga seotud olulised vastuvõtud nii esmatasandi
arstiabis, eriarstiabis kui ka sotsiaalvaldkonna teenuseosutajate juures, sest erinevad
patsiendiraviteekonna projektid, näiteks PAIK, Vähipatsiendi raviteekonna projekt kui
Insuldipatsiendi raviteekonna projekt, tõestavad, et inimesele pakutakse keerulisemate
terviseseisundite puhul abi mõlemast valdkonnast, kuid patsiendivaatest koondülevaate
mõlema süsteemi tegemistest on tihti puudulik, sest patsient valdkonna teenuseid ei erista.
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Samuti peaks antud plokis olema link varasemate vastuvõttude kokkuvõtete juurde tervise
ajaloos.
Terviseseisundiga seotud eesmärgid ja ravisoovituste plokis kuvatakse patsiendile tema
isiklikud ravimeeskonnaga koostöös püstitatud eesmärgid, mille saavutamiseks on
ravimeeskond kirjeldanud ära vajalikud tegevused ja ravisoovitused. Personaalsetest
eesmärkidest lähtuvad tegevused on eelkõige vabatekstina tervishoiutöötaja poolt kirjeldatud
ravisoovitused, kuid tulevikus võib kaaluda ka eeldefineeritud ravisoovitusi, mille puhul on
võimalik soovituses kasutada nügimisvõtteid, näiteks mängustamist, lisada lisainfot
soovitusse (näiteks õppevideod, võimlemiskavad) või võimaldada erateenuste pakkujatel
tegevuste soodustamiseks pakkuda lahendusi patsiendiportaali kaudu. Eesmärgistatud
tegevuste puhul võiks kaaluda erateenusepakkujate poolt andmete migreerimist
terviseportaali, et inimesel oleks võimalik eesmärgi täitmist näiteks visualiseeritud kujul jälgida.
Ravimiskeemis on toodud just antud seisundiga seotud ravimite skeem. Skeemis on esitatud
ravim, ravikuuripikkus, ravimi manustamise info ning võimalus lugeda ravimi kohta lisainfot või
pikendada retsepti. Samuti on oluline teha lingiga kättesaadavaks kõik ravimid, mida inimene
manustama peab.
Seisundiga seotud näitajate, analüüside ja uuringute juures on esitatud antud seisundiga
seotud kokkulepitud näitajad, nende väärtus ja eesmärgiks olev väärtus ning võimalusel
visualiseering/näitaja tulemuste ajajoon. Antud teenuse puhul on võimalik kaasata erateenuse
pakkujaid terviseportaaliga liidestuma, pakkumaks kasutajatele personaliseeritud või
seisundile spetsialiseeritud valideeritud visualiseeringut või võimalust ise kogutud valideeritud
andmeid antud plokis kuvada (näiteks ühendatakse valideeritud glükomeetri näidud
terviseportaaliga). Samuti peaks selles plokis olema esitatud ülevaade inimese seisundiga
seotud analüüside ja uurinute vastustest.
Seisundipõhise raviplaani juurde võiks olla võimalus jooksvalt lisada ka muud infomaterjali, mis
patsienditeekonda seisundiga seoses toetab, näiteks patsiendijuhised, lingitud lisainfo seisundi
kohta, seisundiga seotud kogukondade kontaktinfo ja muu sarnane. Siinpuhul võiks kaaluda
võimaldada erateenuste pakkujatel pakkuda valideeritud sisu läbi patsiendiportaali.
Seisundipõhist raviplaani illustreerib järgmine prototüübi pilt:
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Joonis 7 Terviseportaali prototüübi seisundipõhise raviplaan diabeedi näitel
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Ravimiplaan
Ravimiplaani on inimese jaoks toodud hetkel kehtiv arsti poolt üle vaadatud ravimiskeem, mis
annab inimesele kokkuvõtliku ülevaate hetkel tarvitatavatest ravimitest ning nende
manustamisjuhenditest. Antud plokis on ülevaade ravimist, ravimi toimeainest, seisundist, millega
seotult ravimit manustatakse, ravikuuri kestvusest, manustamise ning üldisest ravimiinfost. Samuti
võimaldatakse lingi kaudu liikuda retseptikeskusesse edastatud kõikide isikule väljastatud
retseptide infolehele ning esitada tervishoiuteenuse osutajale teade soovist korduvravimite korral
retseptipikenduseks.
•

Ravimite ülevaade

Ravimitest täieliku ülevaate saamiseks on tervisportaali kontseptsioonis eraldi vaade Ravimid.
Selle vaate eesmärk on kasutajale pakkuda täielikku ülevaadet temaga seotud ravimitest. Ülevaade
koosneb kahest osas. Ühe osana ülalkirjeldatud ravimiplaani plokk ning teise osana ravimite ajaloo
vaade, kus kasutajale esitatakse loendina kõik retseptid, mis talle varasemalt välja on kirjutatud.
Ravimite ülevaadet illustreerib järgmine prototüübi pilt:

Joonis 8 Terviseportaali prototüübi ravimite ülevaade
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Personaalsete eesmärkidega seotud tegevused
Selles plokis on dubleeritud avalehel toodud eesmärgistatud tegevuste vaade. Antud teenus on osa
seisundipõhisest raviplaani lahendusest ning lähtub Ravi juhtimise pilootprojektis22 tõestatud
efektiivsusega lähenemisest, milles inimese raviplaani loomisel lepivad patsient ning
tervishoiutöötaja kokku inimese raviga seotud eesmärkides ning kirjeldavad tegevused, mis aitavad
kokku lepitud eesmärki saavutada. Avalehel on antud plokis kirjeldatud kõik inimese ravitegevused
kirjalikult ning toodud link, millelt avaneb inimese seisundipõhine raviplaan koos lisainfoga
tegevuse kohta. Personaalsetest eesmärkidest lähtuvad tegevused on eelkõige vabatekstina
tervishoiutöötaja poolt kirjeldatud ravisoovitused, kuid tulevikus võib kaaluda ka eeldefineeritud
ravisoovitusi, mille puhul on võimalik soovituses kasutada nügimisvõtteid, näiteks mängustamist,
lisada lisainfot soovitusse (näiteks õppevideod, võimlemiskavad) või võimaldada erateenuse
pakkujatel tegevuste soodustamiseks pakkuda lahendusi patsiendiportaali kaudu. Eesmärgistatud
tegevuste puhul võiks kaaluda erateenustepakkujate poolt andmete migreerimist terviseportaali, et
inimesel oleks võimalik eesmärgi täitmist näiteks visualiseeritud kujul jälgida.
Ülevaade allergiatest
Allergiate ülevaates on toodud inimesele ülevaade tal diagnoositud allergiatest, kusjuures iga
allergia juures on välja toodud allergeen ja avaldumise vorm ning vajadusel lisainfot allergia kohta,
koos lingitud võimalusega liikuda diagnoosi aluseks olevatele ravidokumentidele.
Meditsiiniseadmed
Selles plokis on kasutajale loendina esitatud ülevaade temale välja kirjutatud ning paigaldatud
meditsiiniseadmetest. Ülevaates on iga meditsiiniseadme kohta esitatud meditsiiniseadme
nimetus, väljakirjutamise või paigaldamise aeg ning lingitud viide aluseks oleva dokumendi juurde,
kas retsepti või muu dokumendi avamiseks. Dokumendi avamisel kuvatakse kasutajale kõik
dokumendis toodud info.
Hammaste tervis
Hammaste tervise ülevaates esitatakse inimese info selle kohta, kas ja kui palju on tal kasutada
riiklikku hambaravihüvitist ning on toodud visualiseeritult tema hammaste seisundi kaart, mis
põhineb hambaravi dokumentidel. Iga hamba puhul peaks olema esitatud ka selle hambaga seotud
ravitegevused.

22

Ravi juhtimise pilootprojekt
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Lapseea tervise jälgimine
Kui kasutaja on lapseealine või seda vaadet vaadatakse lapseeas oleva lapse rollist, on
visuaalselt esitatud ka lapseea tervisekontrollide kokkuvõtted ning visualiseeritud olulisimad
lapseea tervisenäitajad nagu näiteks kasvukõverad. Antud vaadet illustreerib järgmine prototüübi
pilt:

Joonis 9 Terviseportaali prototüübi lapseea kasvu ja tervisekontrollide esituse plokk

Raseduse jälgimine
Kui kasutajal on tuvastatud lapseootus, kuvatakse talle terviseportaalis raseduse jälgimise plokk,
mida ta saab soovi korral enda lähendastega jagada. Raseduse jälgimise plokis on esitatud
raseduse kestvus ning eeldatav sünnituse aeg, raseduse tervisekontrollide broneeringute info koos
varasemate kontrollide kokkuvõtetega, olulise lisainfo rasedusega seonduvatest riiklikest
tegevustest ja võimalustest (näiteks lisanduv hambaravihüvitis); võimalus visualiseeritult esitada
olulisemad rasedusega seotud näitajad ja tegevussoovitused ning lisainfo raseduse iga etapi
kohta. Selles plokis võiks kaaluda võimalust erateenusepakkujatel raseduse jälgimiste lahenduste
või nende andmete integratsiooni terviseportaali. Samuti tuleks raseduse jälgimise plokis
arvestada sündmusteenuste protsessiga.

Tervise ajalugu
Tervise ajalugu koondab endas suures osas tänase digilugu.ee funktsionaalsuse, tehes kasutajale
kättesaadavaks tema kohta Tervise infosüsteemi edastatud dokumendid ning andes kasutajale
võimaluse antud dokumentide ligipääsu hallata.
Kui hetkel on digilugu.ee-s kõik inimese meditsiinidokumendid esitatud kasutajale eraldiseisvate
plokkidena, siis kasutusmugavuse tõstmiseks on loodud uues terviseportaali kontseptsioonis
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meditsiinidokumendid temaatiliselt grupeeritud. Võimaldamaks kiiremat dokumendi leidmist tuleks
kindlasti kaaluda iga grupi puhul filtrite ja otsingu võimalust.
Tervise ajaloo lehe pealdises on toodud inimesele välja tema kohta viimase aasta jooksul Eesti
Haigekassa poolt hüvitatud raviteenuste kogumaksumus koos lingitud võimalusega vaadata kõiki
tema kohta esitatud raviarveid. Lingile klikkides avaneb patsiendile uus leht koos kõikide tema
kohta esitatud raviarvetega lähtudes täna digilugu.ee-s toodud kuvast.
Tervise ajaloo ülevaadet illustreerib järgmine protüübi kuva:

Joonis 10 Terviseportaali prototüübi tervise ajaloo ülevaade
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Analüüsid, uuringud
Analüüside ja uuringute plokis on toodud kõik kasutaja analüüside ja uuringute saatekirjavastused,
kuhu kuuluvad ka radioloogiliste uuringute pildiviidad. Lähtudes kasutajate tagasisidest, võiks
tulevikus kaaluda lisaks pildiviitadele radioloogiliste uuringute pildid ka kasutajatele
kättesaadavaks muuta.
Analüüsid ja uuringute dokumendid on esitatud loendina, kus iga dokumendi kohta on välja toodud
dokumendi sisu esitav pealkiri (näiteks dokumendi sisus esitatud LOINC koodist tuletatav
valdkond), uuringu tegemise aeg ning lingitud võimalus konkreetset dokumenti avada. Dokumendi
avamisel kuvatakse kasutajale kõik dokumendis toodud info.
Võttes arvesse kasutajate ootusi, tuleks kaaluda, et valitud analüüside juures (näiteks binaarse
tulemusega analüüside puhul) võiks uuringu tulemus olla esitatud ka dokumentide loetelus. Samuti
võiks tulevikus kaaluda loetelu muutmist dokumendipõhiselt tehtud analüüsi/uuringu põhiseks, mis
esitaks ühes dokumendis edastatud mitme analüüsi/uuringu tulemused ülevaates erinevatel
ridadel.
Vastuvõtud ja haiglaravi
Vastuvõttude ja haiglaravi plokis on esitatud kasutajale dokumendipõhise loendina kõik inimese
kohta Tervise infosüsteemi edastatud ambulatoorsed, statsionaarsed, päevaravi ja iseseisva
statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisid, kiirabikaardid ja ekonsultatsioonide saatekirjavastused.
Plokis on dokumendid esitatud loendina, kus on välja toodud dokumendi liik (eelistatult tavakeelde
ümber vormistatult, näiteks ambulatoorse epikriisi puhul kasutada sõna vastuvõtt, lisades juurde
epikriisi saatnud tervishoiutöötaja eriala eestikeelse nimetusena), dokumendi saatnud
tervishoiutöötaja nimi ja asutus, dokumendi saatmise aeg ning lingitud võimalus dokument avada.
Dokumendi avamisel kuvatakse kasutajale kõik dokumendis toodud info.
Immuniseerimine
Immuniseerimise info esitamisel lähtutakse tänasest immuniseerimispassi eeskujust, kus kõik
inimese immuniseerimised on ajalises järjestuses loendina esitatud. Küll aga ei esitata loendis
kogu immuniseerimise infot, vaid loendis on esitatud kasutajale haigus mille vastu immuniseeriti,
vaktsineerimise aeg, soovituslik järgmine immuniseerimise aeg ning lingitud võimalus avada
immuniseerimisteatise dokument. Dokumendi avamisel kuvatakse kasutajale kõik dokumendis
toodud info. Samuti pakutakse plokis patsiendile võimalust laadida immuniseerimise koondvaade
alla PDF kujul. Allalaetavas koondvaates on toodud immuniseerimine kogu andmestik tabeli kujul.
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Lõpetatud haigusjuhtumid
Lõpetatud haigusjuhtumite plokis on toodud inimese lõpetatud seisundipõhised raviplaanid koos
kokkuvõtetega. Lõpetatud seisundipõhised raviplaanid on esitatud loendina, kus on esitatud
seisund, mille kohta raviplaan loodi, raviplaani lõpetamise aeg ning lingitud võimalus avada
raviplaan. Lingile klikates avaneb uues vaates lõpetatud seisundipõhise raviplaani kuva.
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Tervisetõendid
Tervisetõendite lehel on kasutajal võimalus alustada uue tervisetõendi taotlemist ning on toodud
ülevaade hetkel kehtivatest tervisetõenditest ning varasematest kehtetutest tervisetõenditest.

Joonis 11 Terviseportaali prototüübi tervisetõendite vaade

Tervisetõendi taotlemine
Tervisetõendite taotlemine on tervisetõendite lehel esitatud illustreeritud lingina. Lingile klikkides
alustab kasutaja tervisetõendi taotlemise protsessi, mille osaks on ka tervisedeklaratsiooni
täitmine. Protsess lähtub vastavalt valitud tõendi kasutusalast.
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Kehtivad tervisetõendid
Kehtivate tervisetõendite plokis on kasutajale esitatud loendina kehtivuse aja järgi kronoloogilises
järjestuses kõik temale väljastatud kehtivad tervisetõendid. Iga tõendi kohta on loendis esitatud
tõendi kasutusala, otsus, staatus, kehtimise aeg, märge kui tõend on aegumas ning lingitud
võimalus avada eraldi tervisetõendi info. Dokumendi avamisel kuvatakse kasutajale kõik
dokumendis toodud info. Loendi staatuse puhul on välja toodud kas tervisetõend hetkel kehtib või
on tegemist peatatud tõendiga.
Kehtetud tervisetõendid
Kehtetute tervisetõendite plokis on kasutajale esitatud loendina ajalises järjestuses kõik temale
väljastatud kuid kehtetud tervisetõendid. Kõik loendi väljad võiksid olla otsitavad. Iga loendi reas
on esitatud tõendi kasutusala, otsus, kehtivusaeg ning lingitud võimalus avada eraldi tervisetõendi
info. Dokumendi avamisel kuvatakse kasutajale kõik dokumendis toodud info.
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Raviteekond ja tervishoiukorraldus
Raviteekonna ja tervishoiukorralduse all on toodud mitmed terviseportaali olulised teenused, mis
jagunevad erinevate vaadete vahel. Teenusepuul on eristatud järgnevad teenused: digiregistratuur,
suhtluskanal patsiendi ja tervisesüsteemi vahel, perearsti vahetamine, personaalsed soovitused
tegevusteks tervisesüsteemis ning erinevad infomaterjalid. Kuivõrd viimased kaks teenust
(personaalsed soovitused sisse loginud kasutaja töölaua vaates ning infomaterjalid veebilehe
avalehel) on eespool juba kirjeldatud, siis neid selles peatükis dubleerivalt ei kirjeldata.
Digiregistratuur
Digiregistratuur teenuste komplektina on terviseportaali eraldi teemaplokk, kus võimaldatakse
kasutajal broneerida vastuvõtte üleriigilise digiregistratuuriga liidestunud tervishoiuteenuse
pakkuja juures, antakse ülevaade kasutaja kehtivatest saatekirjadest ning kus on toodud töölauale
dubleerivalt ülevaade tulevastest vastuvõttudest/broneeringutest ning soovitatud tegevustest
tervisesüsteemis.
Digiregistratuuris saab kasutaja otsida vastuvõtuaegu liidestunud tervishoiuteenuste osutajate
juurde. Avavaates on võimalik kasutajal otsida vastuvõtuaegu, valides eriala, asukoht, eelistatud
tervishoiuasutus ning soovi korral tasulised vastuvõtuajad otsingutulemustesse kaasata või välja
filtreerida. Vajutades otsi avaneb kasutajale uus vaade, kus on esitatud päevade kaupa vabad ajad
alates esimesest vabade aegadega vastuvõttudest. Kasutajale kuvatakse ka kalendri vaade, milles
on vabade aegadega kuupäevad märgitud. Vajutades kuupäevale, kuvatakse kasutajale valitud
kuupäeval olevad vabad ajad. Valides sobiva vastuvõtuaja saab kasutaja broneeringu kinnitada
ning soovi korral vastuvõtuks ette valmistada. Kui kasutajale vabu aegu ei leitud, siis võiks olla
võimalik kasutajal end lisada ootejärjekorda. Ootejärjekorra lahenduse puhul võib kaaluda
Innovatsioonitiimi tervisetööriistakasti projektis arendatud protsessi.
Digiregistratuuri vaateid illustreerivad järgmised kolm protüübi kuva:
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Joonis 12 Terviseportaali prototüübi digiregistratuuri avavaade

Joonis 13 Terviseportaali prototüübi digiregistratuuri aja otsimine
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Joonis 14 Terviseportaali prototüübi digiregistratuuri broneeringu kinnitamine

•

Vastuvõtuks valmistumine

Vastuvõtuks valmistumise vaatesse saab kasutaja kas digiregistratuuris broneeringu kinnituse
järgselt või tulevaste vastuvõttude ploki lisainfo lingilt.
Vastuvõtuks valmistumise vaates on kasutajale esitatud vastuvõtu detailid, nagu vastuvõtu aeg,
koht, eriala, tervishoiutöötaja ja asutus ning kaugvastuvõtu puhul ka võimalus liituda
kaugvastuvõtuga. Samuti on toodud kasutajale võimalus üle vaadata ning lisada enda vastuvõtuga
seotud terviseandmed (näiteks ülevaade perekonna tervise ajaloost) või vastata vastuvõtuga
seotud küsimustikule ning kirjutada üles enda küsimused tervishoiutöötajale. Soovi korral saab
kasutaja küsimusi tervishoiutöötajaga jagada kuni üks päev enne vastuvõttu.
Vastuvõtuks valmistumise vaadet illustreerib järgmine protüübi pilt:

Joonis 15 Terviseportaali prototüübi digiregistratuuri vastuvõtuks valmistumine
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•

Saatekirjad

Digiregistratuuri avavaates on kasutajale loendina kuvatud temale väljastatud saatekirjad (k.a
saatekirjad e-konsultatsioonile). Loendis on iga saatekirja kohta esitatud saatekirja nimetus, eriala,
kehtivusaeg, lingitud võimalus alustada eeltäidetud otsingut saatekirja alusel vastuvõtu
broneerimiseks (v.a e-konsultatsiooni saatekirjadel) ning lingitult võimalus avada dokument eraldi
vaates. Dokumendi avamisel kuvatakse kasutajale kõik dokumendis toodud info.
Suhtluskanal patsiendi ja tervisesüsteemi vahel
Varasemates analüüsides ja visioonides püstitatud eesmärk pakkuda terviseportaalis
suhtluskanalit tervisesüsteemi ja patsiendi vahel on käesolevas kontseptsioonis lahendatud kolme
teenuse kaudu: võimalus tervishoiutöötajal saata patsiendile sõnumeid terviseportaali,
kaugvastuvõtu ruum terviseportaalis ning vastuvõtuks ettevalmistamisel patsiendi võimalus
jagada tervishoiutöötajaga enda küsimusi ja andmeid. Järgnevalt kirjeldatakse lahti kaks esimest
teenust.
•

Personaalne kaugvastuvõtu ruum terviseportaalis

Personaalse kaugvastuvõtu ruumi lahendus järgib Messenger Rooms23 eeskuju, luues igale
terviseportaali kasutajale nende enda isikliku kaugvastuvõtu videokõne ruumi, millega kokkulepitud
aegadel saaks liituda patsient, tervishoiutöötaja, tervishoiutöötaja poolt kutsutud võrgustiku liige
(näiteks konsiiliumi liikmed, ravikoordinaator jt) ning kutsutud patsiendi lähedased.
Broneeritud ajal avaneb ruum kutsutud osalejatele, milles kõik ühendatud identifitseeritud osalejad
saavad teha turvalise videokõne. Ruumi ühe osana on kasutajatel kasutada ka sõnumite lahendus,
jagamaks üksteisega kõne ajal kirjalikku infot või materjale ning igale osalejale isiklike märkuste
tegemise võimalus, milles patsiendile vaikimisi kuvatakse tema poolt vastuvõtuks valmistumisel
kirjutatud küsimused ja märkused.
Kaugvastuvõtu videokõne on patsiendil võimalik salvestada kuni 14 päevaks. Järele vaadatav
videosalvestus, märkused ja kirjalikud sõnumid/jagatud failid salvestatakse vastuvõtu kokkuvõtte
osana.
Kaugvastuvõttude ruumi terviseportaalis illustreerib järgmine prototüübi pilt:

23

Videokõnede lahendus Messenger Rooms
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Joonis 16 Terviseportaali prototüübi kaugvastuvõtuks valmistumine ja vastuvõtuga liitumine

Võimalus tervishoiutöötajal saata patsiendile sõnumeid
Kaaluda võiks lahenduse loomist, mis võimaldaks tervishoiutöötajatel enda töölaualt saata enda
patsientidele terviseportaali sõnumeid. Sõnumid võib edastada inimeste eesti.ee meiliaadressile
ning kuvada nii terviseportaalis kui inimese meiliaadressi suunamisel ka inimese isiklikul
meiliaadressil. Sõnumi lugemisel on võimalik saata tervishoiutöötajale märge sõnumi lugemise
kohta. Sõnumi osana võiks tervishoiutöötajal olla võimalus kutsuda inimene vastuvõtule (teha
saatekiri) või edastada kontaktandmed telefonivestluseks, kui patsiendi pöördumine on oodatud.
Lahenduse idee tuleneb innovatsioonitiimi projekti analüüsist, mis tõi välja tervishoiutöötajate
42

vajaduse vahel teavitada või infot jagada enda patsientidega, kuid patsiendid ei ole alati telefonitsi
kättesaadavad ning e-mailide puhul pole kindlust kanali turvalisuse või sõnumi kättesaamise kohta.
Perearsti vahetamine
Innovatsioonitiimi analüüsi tulemusest lähtuvalt on terviseportaali kontseptsioonis välja pakutud
ka võimalus vahetada terviseportaali kaudu perearsti. Seda saab kasutaja teha vaates „Ligipääsud
ja volitused“, kus eraldi plokis on kasutajale toodud lingitud võimalus vahetada enda perearsti.
Lingile vajutades saab kasutaja taotleda perearsti vahetamist vastavalt enda eelistustele. Kui
kasutaja on lisatud teise perearsti nimistusse, saab ta selle kohta teate terviseportaali sõnumites.
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Abivahendid ja sotsiaalteenused
Abivahendite ja sotsiaalteenuste vaates on kasutajale toodud ülevaade temale välja kirjutatud
abivahenditest, ülevaade tehtud töövõimehindamisest koos võimalusega algatada uus töövõime
hindamine, personaalsed sotsiaalteenuste soovitused ning lingitud viited riigi ja kohaliku
omavalitsuse poolt pakutavatest sotsiaalteenustest.
Abivahendite ja sotsiaalteenuste vaadet illustreerib järgmine prototüübi pilt:

Joonis 17 Terviseportaali prototüübi abivahendite ja sotsiaalteenuste vaade

44

Abivahendid
Abivahendite plokis on kasutajale toodud loendina ülevaade temale välja kirjutatud abivahenditest.
Loendi igal real on toodud abivahendi nimi, abivahendi kasutusaeg, kas abivahend on müüdav või
üüritav, riiklik soodustuse määr ning lingitult võimalus vaadata abivahendi saadavust abivahendi
edasimüüjatel. Samuti on plokis toodud info isikliku abivahendi kaardi kehtivuse kohta ning
vajadusel võimalus suunduda isikliku abivahendi kaarti taotlema, suunates kasutaja
sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonda.
Töövõime hindamine
Töövõime hindamise plokis on kasutajale toodud loendina ülevaade tema kohta tehtud töövõime
hindamistest. Iga hindamise kohta on toodud hindamise aeg, hindamise otsus ning lingitud
võimalus avada töövõime hindamise dokumentatsioon.
Personaalsed sotsiaalteenuste soovitused
Personaalsete soovituste plokis on toodud automaatselt koostatavad soovitused kasutajale nende
sotsiaalteenuste kohta, mida kasutaja kaaluda või vajada võiks. Soovituste aluseks on kasutaja
meditsiinidokumentidelt pärit andmed. Soovitused on esitatud loendina, kus iga soovituse juures
on esitatud soovituse sisu, soovituse aluseks olev andmestik ning lingitud võimalus lugeda teenuse
kohta lisainfot.
Riigi poolt pakutavad sotsiaalteenused
Selles plokis on kasutajale esitatud lingitult info erinevate riigi poolt pakutavate sotsiaalteenuste
kohta, et pakkuda kasutajale lisaallikat võimalusteks ülevaate saamiseks.
Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad sotsiaalteenused
Selles plokis on kasutajale esitatud lingitult info erinevate kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate
sotsiaalteenuste kohta, et pakkuda kasutajale lisaallikat võimalusteks ülevaate saamiseks.
Teenuse aluseks on kasutaja elukoha registreering
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Volitused, ligipääsud ja otsused
Selles vaates on kasutajal võimalik hallata ligipääsu enda andmetele, korraldada endaga seotud
volitusi, nõusolekuid ja otsuseid tervisesüsteemis ning hallata endaga seotud tulevikujuhiseid ja
doonorlust.
Ligipääsude ja volituste vaadet illustreerib järgmine prototüübi pilt:

Joonis 18 Terviseportaali prototüübi volituste, ligipääsude ja otsuste vaade
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Andmed ja volitused
Antud plokis saab kasutaja hallata erinevaid endaga seotud volitusi. Illustreeritud linkidena on
inimesel võimalik muuhulgas volitada teisi end täielikult või osaliselt esindama; hallata enda
esindamisi tervisesüsteemis; hallata volitusi (tervisesüsteemi) teenuste pakkujatele enda andmete
kasutamiseks. Samuti on võimalik lingi kaudu liikuda ka tema terviseandmete logiraamatusse, mis
toimib sarnaselt tänases digilugu.ee-s toodud teenusele.
Tulevikujuhised
Selle plokis on toodud kasutajale linkidena teenused, kus tal võimaldatakse langetada ja teada anda
enda tervisega seotud otsustest tulevikus olukordadeks, kus tema võimalust enda eelistusi
väljendada pole. Näiteks on selles plokis lingitud võimalus luua endale kriisikaart24, otsustada
endale osutatavate tervishoiuteenuste osas (näiteks vereülekandest loobumine) või teha enda
elulõpuga seotud otsuseid.
Doonorlus
Doonorluse plokis on kasutajale toodud linkidena ülevaade tehtud doonorlusega seotud
toimingutest (näiteks vere loovutamine) ning võimalus otsustada teiste doonorlusega seotud
teemade osas, näiteks nõustuda surmajärgse elundite, rakkude ja kudede doonorluse üle,
surmajärgselt keha akadeemiale loovutamise üle või partnerdoonorlusega seotud teemade jt üle.

24

Toots, A.; Mäe, K. 2020. Kriisikaart kui võimalus vaimse tervise kriise ennetada ja juhtida
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PATSIENDIPORTAALI ARENDUSVISIOON JA TEGEVUSPLAAN
Uue terviseportaali fookus on planeeritud personaliseeritumate, inimese terviklikku käsitlust
toetavate, tervise- ja sotsiaalhoolekande valdkondi ühendavate ning proaktiivsemate ja
innovaatiliste teenuste pakkumisele.
Lähtepunkt on nihkumas haiguspõhisuselt (patsiendiportaal) rohkem terviklikule ja patsienti oma
tervise hoidmisel (sh. haigestumise korral inimese kaasumisel oma ravijuhtimisse) võimestavale
keskkonnale (terviseportaal).
Seetõttu teeb analüüsi läbiviimist korraldanud meeskond allpool ettepanekud terviseportaali
teenusportfelli teenuste korraldamiseks, haldamiseks ja arendustegevuste planeerimiseks lühi- ja
pikaajalises perspektiivis. Eesmärk on etapiviisiliselt liikudes jõuda terviklahenduse juurutamiseni.
TERVISEPORTAALI HALDUSSTRUKTUUR
Tänase patsiendiportaali uuendamisel nähakse ette 36 põhiteenuse (väiksemate kasutuskogemust
toetavate alafunktsionaalsustega) osutamist uuendatud terviseportaali vahendusel.
Neist kuus teenust on oma valmisolekult integreeritavad uude portaali minimaalsete võimalike
muudatustega teenuste sisutegevuste korraldamisel. Teenuseid, mis kas puuduvad või mille puhul
tuleb tegeleda olulises mahus ulatuslike sisuliste muudatustega (sh. õigusruum ja tööprotsessid)
või täieliku arendamisega on kokku 30.
Analüüsi käigus on välja joonistunud kaks võimalikku lähtepunkti terviseportaali sisutegevuste
loomiseks, arendamiseks ja jätkusuutlikuks haldamiseks:
•

Hajus: teenuste arendamisega tegelevad ministeeriumi või kaasatud osapoolte tasandil
erinevad üksused. Teenuseid juhitakse ja arendatakse fragmenteeritult ning vastutus
terviklahenduse juurutamisel on hägus.

•

Keskne: teenuseid käsitletakse tervikuna vastutavas rakendusüksuses. Portfell on
arendatud ja juhitud lähtuvalt kogu teenusportfellile seatud eesmärkidest ja mõõdikutest.
Teenuste ja infosüsteemi arendamine toimub keskse teenuse toimivuse monitooringu ning
osapooli kaasava sisutegevuste kaasamise abil.
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TERVISEPORTAALI ARENDUSE TEGEVUSPLAAN
Terviseportaali arendamisel tuleks liikuda nii lühiajaliste võimalike muudatuste kiire rakendamise
kui ka pikaajaliste strateegiliste arendus- ja haldustegevuste planeerimise ja elluviimisega.
I ETAPP (2021 – 2022)
Esimese etapi käigus planeeritakse viia hetkel töötavad digilugu.ee teenused uuele kujundusele ja
välja töötada rakenduskava ja teenusportfelli haldusmudel, mis annaks sisendi rakendusüksusele
tervikliku käsitluse koordineerimiseks ja aitaks prioritiseerida teenuste arendustegevusi lühi- ja
pikaajalises perspektiivis. Samuti tegeletakse rakendusüksuse loomise ning arendustegevuste
elluviimiseks vajalike inim- ja finantsressursside kaardistusega.
Viiakse läbi analüüs, mis:
•

annab eksperthinnangu ja kliendi kogemuste alusel sisendi võimalustest tänaste
patsiendiportaali teenuste üleviimiseks olemasolevate teenuste baasil uuele visuaalsele
kujundusele, loomaks terviseportaalile ühtne visuaalne ja kommunikatiivne identiteet,

•

kirjeldab vajadust ja võimalusi terviseportaali mobiilirakenduse arendamiseks (sh.
analüüsib selle arendus- ja halduse kulumudelit),

•

aitab selgitada välja oluliste ja prioriteetsete teenuste arendamise sisutegevused ja
tegevuskava.

Eelneva alusel peaks 2022. a. alguseks valmima terviseportaali teenusportfelli haldusmudel ja
lähteülesanne Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele (TEHIK) terviseportaali arenduse
täpsemaks hinnastamiseks ja tellimiseks.
I etapi tegevuste finantseerimine
I etapi tegevuste elluviimiseks nähakse rahastamisvõimalust nii Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kui ka Sotsiaalministeeriumi (SM) vaates erinevate
Euroopa Liidu struktuurvahendite (ESF) rakendamiseks 2014 – 2020 perioodist (rakendamiseks
kuni 2023 a. lõpuni). MKM’i hinnangul on terviseportaali teostatavus- ja kasutajakogemusanalüüsi
kontekstis võimalik vahendeid taotleda näiteks „Avalike teenuste analüüs“25 voorust.
II ETAPP (2023 – 2024)
Teises etapis, mil on saavutatud kokkulepped terviseportaali teenusportfelli arendamise ja
haldamise rakendusüksuse küsimuses ning tagatud ressursid terviseportaali pikaajaliseks ja
jätkusuutlikuks arendamiseks ning haldamiseks, toimub rakenduskava alusel haldusmudeli

25

https://www.ria.ee/et/struktuuritoetused/2014-2020/avalikud-teenused/voor-teenused.html
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juurutamine ja teenuste prioriteetsuse alusel teenuste integreerimiste ja teenuste sisuliste
arendustegevuste elluviimine (nt. raviplaan, ravimiplaan jms.)
III ETAPP (alates 2024)
Haldusmudeli rakendamise ja prioritiseeritud teenuste arendamise järgselt liigutakse laiemalt uute,
innovaatiliste ja võimalusel erasektorit kaasavate digilahenduste integreerumise suunas. Oluliseks
märksõnaks saavad tulemusmõõdikute ning teenuste toimivuse jätkusuutliku monitoorimise
tagamine terviseportaali (p)arenduste kaardistamiseks.
II ja III etapi tegevuste finantseerimine
Eesti riigi eelarvestrateegia seletuskirjas26 on väljatoodud Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
Tervise tulemusvaldkonnas ühe olulise aspektina patsiendi võimestatuse toetamine. Selle juures
tõstatub nii patsiendi enda rolli suurendamine tervise hoidmisel ja ravi toetamisel kui ka
võimekuses navigeerida tervishoiusüsteemis pakutud sotsiaal-, töö- ja tervishoiuvaldkonna
teenustes üldiselt. Keskseks lähtekohaks on inimkesksete, terviklike, mugavalt ligipääsetavate ja
kiirete e-teenuste osakaalu suurendamine. Teise etapi täiendavate rahastusallikatena näeme nii
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) kui ka Taaskäivitamisrahastut (RRF).
ERF (2021 – 2027)
ERF rahastusest on e-riigi arendamiseks ette nähtud kokku ca 223 miljonit eurot. Tegevustena on
välja toodud nii küberriskide halduse kindlustamist, digiriigi juhtimise arendamist kui ka avalike
olemasolevate ning uute teenuste ja digilahenduste parendamist ja väljatöötamist, riigi ITinfrastruktuuri (sh. nii riist- kui tarkvaralised vahendid, tehnoloogiad) juurutamist eelneva
toetamiseks.
RRF (2021 – 2026)
RRFist suunatakse digireformideks ja investeeringuteks 20% fondi mahust ehk 221,18 miljonit
eurot. Muuhulgas on planeeritud sündmuspõhiste ja proaktiivsete riiklike teenuste arendamisele
58,3 miljonit eurot ja eelneva juurutamiseks täiendavalt 15 miljonit eurot.

26

2021. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri
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SEOTUD PROJEKTID
Terviseportaal võiks tulevikus olla kommunikatsioonikanaliks erinevatele täna töös olevatele
ja tulevikuprojektides arendatavatele teenustele, mis seob nii avaliku kui ka erasektori
teenusepakkujad kliendi vaates ühtsesse tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumise ja
info kommunikeerimise keskkonda.
Haigekassa koordineeritav „Ravi juhtimise pilootprojekt“27
Maailmapanga ning Eesti Haigekassa 2015 a. läbiviidud analüüs viitas asjaolule, et eri- ja
perearstiabi vahel on oluline kommunikatsioonipuudujääk, mis vähese integreerumise tõttu
suurendab ravikulusid ning vähendab patsiendi tulemuslikku ravikäitumist.
Järgneval kolmel aastal toimus perearstidega koostöös esmatasandi tervishoius riskipõhise
patsiendi ravi koordineerimine rahvusvahelistel uuringutel põhineva krooniliste haigete käsitluse
mudeli alusel. Selle tulemina monitooriti krooniliste haigustega patsiente vähemalt 1 kord aastas.
Visiidi lõppedes koostati meditsiinipersonali ja patsiendi koostööna raviplaan, mis hõlmas
patsiendi haiguse ja tervise ülevaadet ning mille alusel jagati nii tervishoiu kui ka elustiilinõuandeid
edasisteks tervist toetavateks tegevusteks. Sotsiaalselt vähekindlustatud patsientide korral kaasati
vajadusel ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad.
Raviplaan oli üldjuhul paberkandjal väljastatav üks-kaks korda aastas uuendatav dokument, millel
puudus digitaalne väljund patsiendi või teiste tervishoiu-, hoolekande- või muude tugiteenuste
osutajate vaates. Teenus oli tagatud, kuid patsienti toetav ravijuhtimise koonddokument ei
pruukinud olla alati vajalikul hetkel käepärast ja lihtsasti leitav.
Viljandi Haigla ja Sotsiaalministeeriumi ühisprojekt „Paikkondlike tervishoiu- ja
sotsiaalteenuste integreerimise eelanalüüs ja kavandamine (PAIK)“28
Viljandi Haigla koostöös väliste partneritega alustas 2016 a. erinevaid osapooli kaasava
tervishoiuteenuse osutamise mudeli „PAIK“ vajaduste ja võimaluste kaardistamist. Valminud
analüüsist kasvas välja ESTER haigla infosüsteemil töötav IT- lahendus „TELESKOOP“, mille kaudu
on integreeritud nii apteek, esmatasandi tervishoiuteenuse osutajad (sh koduõendus ja -hooldaja),
haiglad/kiirabi kui ka sotsiaalteenused. Eesmärk on selge ja õigeaegne infojuhtimine tervisega
seotud toetavate tegevuste ja haigestumise korral (nö. gateway).

27 https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/ravi-juhtimise-pilootprojekt
28

https://paik.vmh.ee/#fifth
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Haigekassa koordineeritav „Insuldipatsiendi juhtprojekt“29 30
Haigekassa alustas insuldipatsiendi raviteekonna kaardistusprojektiga 2019. a. kevadel. Erineva
etapi ravi-, hooldus- ja sotsiaalhoolekandeteenuseid siduv tervikprojekti lähtepunkt oli tervikliku
raviteekonna loomine ning ravitulemuslikkuse, patsiendi heaolu parendamine ja tervise hoidmine.
Kui suur osa terviseteenuseid on mõõdetud ja osutatud teenusmahtude alusel, siis insuldipatsiendi
keskseks mõõdikuks on just tervisliku seisundi ja ravijuhtimise tulemuslikkus. Eelneva aluseks on
kliendi tagasiside oma tervisest lähtuvalt.
Selliselt kogutakse klientidelt e-maili ja SMS kaudu edastatavate veebi ehitatud veebiküsitluste
kaudu tagasisidet neljal korral haigestumise järgselt: isheemilise insuldi järgselt
hospitaliseerimisel, haiglaraviperioodi lõpetamisel ja kolm kuud ning üks aasta pärast
statsionaarravi lõppu.
Üsna loogiline tundub, et isheemilise insuldipatsiendi terviklik ravikäsitlus, ravijuhtimisega seotud
tagasisidestamine ning ravitulemuslikkuse mõõtmisega seotud tegevused võiks olla integreeritud
tuleviku Terviseportaaliga, kus on lihtne tegevusi oma lähedastega
Hindamisinstrumentide keskus (HIK)
Hindamisinstrumentide keskuse projekt on täna töös olev valdkondade ülene projekt, mis tulevikus
peab koondama nii tervise-, töö- kui ka sotsiaalvaldkonnas kasutusel olevad küsimused ühtsesse
keskkonda vajaduspõhiseks tervikteenuste pakkumiseks ning hindamise aluseks olevate
küsimustike taaskasutamiseks. Projekt on riigi eelarvestrateegias 2021. a. tegevuste hulgas välja
toodud ühe olulisima tegevusena. Kliendi vaates võiksid vastavad küsimustikud olla integreeritud
terviseportaaliga, et nii tervise- kui ka sotsiaal ja töövaldkonna tegevused saaksid tervikkäsitluse.
Ootejärjekorra ja meeldetuletuste projekt (Innotiim)
Ooteaegade pikkus on ajast aega olnud probleemne nii kliendile kui ka selle korraldamisel
tervishoiuteenuste osutajatele. Kliendi vaates mugavad ning TTO’de tööprotsesse efektiivselt
toetavate lahenduste leidmisel ollakse takerdunud keskse lahenduse puudumise tõttu. Tänaseks,
mil on kasutusele võetud Üleriigiline Digiregistratuur31(üDR), on analüüsitud ootejärjekorda lisamise
parandamise võimalusi ja ooteaja info parema kuvamise võimekust nii esmaste ambulatoorsete
eriarstiaegade, korduvvastuvõtule registreerimiste kui ka haiglaravi ootejärjekordadele.
Lisaks sellele on paralleelselt analüüsitud ja arendatud Pärnu Haigla kaasabil arstivastuvõtu
broneeringutega seotud sõnum-teavituste (SMS) rakendamise võimalusi nö. tühjade
vastuvõtuaegade vähendamiseks.

29

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/insuldi-juhtprojekt

30

https://www.haigekassa.ee/uudised/insuldi-juhtprojekt-rakendus-taies-mahus

31

https://www.tehik.ee/tervis/teenused-ja-projektid/digiregistratuur/
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Kaks Riigikantselei Innovatsioonitiimi toel läbi viidud projekti omavad otsest seost üDR’iga. Viimane
on juba täna väljapeegeldatud patsiendiportaali ning vajaks jätkutegevusi tervishoiuteenuste
paremaks korraldamiseks ja patsiendirahulolu suurendamiseks.
Nõusolekuteenuse projekt
Riigi erinevatesse andmekogudesse, sh tervisevaldkonnas Retseptikeskusesse ja Tervise
infosüsteemi, on kogutud elanike kohta neid puudutavaid terviseandmeid. Üheltpoolt on riigi huvi
võimaldada üle andmevahetuskihi (X-tee) olulisemalt laiemat andmete kasutust majandusruumi
elavdamiseks. Teisalt on valdkonna erasektori ettevõtjate vaates muutunud uute innovaatiliste
(personaliseeritumate) teenuste arendamisel ja teenuskogemuse parendamisel üha
atraktiivsemaks riiklikutesse andmekogudesse kogutud andmete laiem rakendamine. Riigi
Infosüsteemi Ameti poolt on koostöös muude riigisektori asutuste ja erasektori partneritega
väljatöötamisel nõusolekuteenuse haldusplatvorm, mille abil võimendada inimesi oma
terviseandmete juhtimisel ning ettevõtjaid teenuste väljatöötamisel ja parendamisel.
Nõusolekuteenuste piloteerimine toimub 2021 a. esimeses kvartalis.
Üheks võimalikuks kontaktpunktiks tervishoiuga seotud uute teenusepakkujate ja inimeste kokku
viimisel ning vajalike terviseandmete väljastamise nõusolekute haldamisel võiks tulevikus olla
muuhulgas ka Terviseportaal.
Geeniandmete rakendamine personaalmeditsiini projektides
Eestis on kogutud üle 200 000 geenidoonori andmestik, mis annab aluse erinevate
personaalmeditsiinivaldkonna teenuste väljatöötamiseks. Aastani 2023 on planeeritud
geeniandmete rakendamise võimekuse analüüsimine ja IT-platvormi loomine. Eelnev toetaks
andmeanalüütikal põhineva geeniinfo kuvamist TTO’de infosüsteemides personaliseeritumate
tervise- ja raviotsuste tegemiseks. IT-platvormi loomist geeniandmetel põhineva andmeanalüüsi
võimaldamiseks on kirjeldatud riigi 2021. a. eelarvestrateegia tervisevaldkonna ühe olulise
tegevusena.
Eelnevast johtuvalt on ilmne, et geeniandmed on tulevikus tervise- ja raviotsuste tegemisel ravi- ja
ravimiplaani üheks oluliseks komponendiks, mistõttu on põhjendatud terviseportaali arendamise
valguses hoida fookust ka geeniandmete laiema rakendamise võimalustel ja personaalmeditsiini
valdkonna arendamisel.
Uue põlvkonna tervise infosüsteem (UPTIS)
UPTIS projekti eesmärgiks on uuendada Eesti terviseandmete taristu nii korralduslikus kui
tehnilises vaates. Projekti käigus korrastatakse e-tervise toimimisloogika, dokumenteerimise
põhimõtted ja terviseandmete kogumise, haldamise ja kasutamisega seotud õigusruum kui
toimereeglid ning uuendatakse tervise infosüsteemi tehniline taristu. Antud projekti
eesmärgistatud projektiplaan luuakse 2021. aasta esimeses pooles ning paralleelselt alustatakse
tehniliste eeltööde elluviimisega. UPTIS projekt on oluline eeldus terviseportaali arendamiseks.
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Terviseportaali ja selles pakutavaid teenuseid arendatakse suure tõenäosusega osaliselt või
täielikult UPTISi projekti raames.
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LISA 1
Patsiendiportaali teenusportfelli teenuste valmiduse ülevaade

NR

TEENUSE NIMETUS

TEENUSE VALMIDUSE ASTE

TEENUSE SEIS

1

Avalehel toodud funktsionaalsused

1.1

Personaalsed teated patsiendi portaali
sisse logimisel

Kokku on vaja leppida teavituste pakett. Teavitused on vastavalt paketile võimalik
arendada ka praeguses digiloos.

1.2

Kiirlingid

Digiregistratuuri ja tervisetõendi taotlemise alustamiseks on kiirlingi loomine avalehele
võimalik arendada ka praeguses digiloos. Praegu puuduvad täielikult teenused, mis
võimaldaksid inimesel teatada haigestumisest või pikendada retsepti.

1.2.1

Digiregistratuur

Digiregistratuuri teenus juba toimib praeguses patsiendiportaalis – link eraldi arendust
ei vaja.

1.2.2

Tervisetõendi taotlemine

Tervisetõendi taotlemise protsessi üks osa (tervisedeklaratsiooni täitmine) juba toimib
praeguses patsiendiportaalis. Kiirlink oleks võimalik arendada ja praegusesse portaali.
Tervisetõendite taotlemise visiooni tervikprotsess on hetkel loomisel ja võimalik
juurutada ka tänasesse portaali.

1.2.3

Retsepti pikendamine

Retsepti pikendamise teenus, mis toimuks patsiendiportaalis, pole hetkel olemas.
Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja korralduses ning seejärel oleks
võimalik see arendada ka praegusesse patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi
muudatusi.

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

1.2.4

Haigusest teavitamine

Haigusest teavitamise ja töövõimetuslehe avamise teenust patsiendiportaalis pole
hetkel olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja korralduses ning
seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse patsiendiportaali. Võib vajada
õigusruumi muudatusi.

1.3

Inimese personaalsed eesmärgid

Personaliseeritud eesmärkide seadmise ja esitlemise teenust patsiendiportaalis pole
hetkel olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja korralduses ning
seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse patsiendiportaali. Võib vajada
õigusruumi muudatusi. Teenuse dubleeritud kirjeldustes nr 3.1.4.

1.4

Personaalsed tegevuste soovitused

Personaliseeritud tegevuste soovituste pakkuimise teenust patsiendiportaalis pole
hetkel olemas. Komplekteerida on vaja soovituste pakett ja andmestik koos
algoritmidega, mille alusel soovitusi välja tuuakse. Võimalik arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Teenus dubleeritud kirjelduses nr 2.1.3.

1.5

Terviseriskide hindamine

Erinevaid terviseriskide kalkulaatoreid on olemas (näiteks kardiokompass, 2. tüübi
diabeeti haigestumise risk) ning neid luuakse ka erinevates tervisesüsteemi projektides
(näiteks RITA projektides loodav rinnavähi polügeense riskiskoori kalkulaator). Kokku
on vaja leppida, kas ja kui palju terviseriskide hindamised toimivad Tervise
infosüsteemi andmetel – sellest lähtuvalt tekib vajadus ka õigusruumi muudatusteks

1.6

Ülevaade tulevastest vastuvõttudest ja
uuringutest

Tulevaste vastuvõttude info eriarstiabis on juba täna olemas digiregistratuuris ning
seda infot oleks võimalik kuvada ka digiloo avalehel. Küll aga jääb sellest infost välja
esmatasandi arstiabi ning uuringute-analüüside ja hambaarsti vastuvõttude
broneeringute info, tekitades olukorra, kus teenus oma eesmärki ei täida. Pakkumaks
inimesele täielikku ülevaadet tema järgmistest kontaktidest tervishoiussüsteemiga,
tuleks laiendaga digiregistratuuri lahendust. See teenus kuulub ka Digiregistratuuri
teenuse alla, olles dubleeritud kirjelduses nr 2.1.2

1.7

Info perearsti kohta

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

Inimesse kuulumise fakt perearsti nimistusse on olemas ka praegu, kuid info
kasulikuks muutmiseks on vaja kuvatavat infot laiendada ning tagada info uuendamise
protsess.
Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

NR

TEENUSE NIMETUS

2

Raviteekond ja tervishoiukorraldus

2.1

Digiregistratuur

Digiregistratuur eriarstiabis praegu juba töötab kuid selle kasutusmugavust oleks
võimalik parandada.

2.1.1

Ülevaade saatekirjadest

Ülevaade inimesele väljastatud digisaatekirjadest on olemas ka praegu
digiregistratuuris.

2.1.2

Ülevaade tulevastest vastuvõttudest ja
uuringutest

Tulevaste vastuvõttude info eriarstiabis on juba täna olemas digiregistratuuris ning
seda infot oleks võimalik kuvada ka digiloo avalehel. Küll aga jääb sellest infost välja
esmatasandi arstiabi ning uuringute-analüüside ja hambaarsti vastuvõttude
broneeringute info, tekitades olukorra, kus teenus oma eesmärki ei täida. Pakkumaks
inimesele täielikku ülevaadet tema järgmistest kontaktidest tervishoiussüsteemiga,
tuleks laiendaga digiregistratuuri lahendust. See teenus kuulub ka Digiregistratuuri
teenuse alla. Teenus dubleeritud kirjelduses nr 1.6

2.1.3

Personaalsed tegevuste soovitused

Personaliseeritud tegevuste soovituste pakkuimise teenust patsiendiportaalis pole
hetkel olemas. Komplekteerida on vaja soovituste pakett ja andmestik koos
algoritmidega, mille alusel soovitusi välja tuuakse. Võimalik arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Teenus dubleeritud kirjelduses nr 1.4

2.2

Suhtluskanal patsiendi ja ravimeeskonna
vahel

Tänane patsiendiportaal suhtluskanalina ei toimi ning vastavaid teenuseid pole
arendatud

2.2.1

Patsiendi personaalne videovastuvõtu
ruum

Videovastuvõttude ruumi teenus koos alamteenustega pole hetkel olemas. Kokku on
vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja korralduses ning seejärel oleks võimalik
see arendada ka praegusesse patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

TEENUSE VALMIDUSE ASTE

TEENUSE SEIS

Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

NR

TEENUSE NIMETUS

2.2.2

Ravimeeskonna võimalus saata
patsiendile teavitusi patsiendiportaali

Hetkel teenust pole olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja
korralduses ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

2.3

Tervishoiukorraldusest Eestis

Tervishoiu korralduse kohta on palju infomaterjale veebis arendatud, kuid
komplekteerida tuleb sisu, mida patsiendiportaalis kuvada tuleks ning seejärel oleks
võimalik see arendada ka praegusesse patsiendiportaali.

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

TEENUSE VALMIDUSE ASTE

TEENUSE SEIS

Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

NR

TEENUSE NIMETUS

3

Ülevaade tervisest

3.1

Ülevaade tervise hetkeseisundist

Tervise hetkeseisundist dünaamilist ülevaadet hetkel Tervise infosüsteemis ei ole,
sest sinna edastatakse dokumendid tegevuste lõppedes või hiljem. Teenusekomplekt
tuleb läbi rääkida ning arendada.

3.1.1

Personaalsed kvantitatiivsete näitajate
visualiseerimine

Laborianalüüside vastuste tulemused saadetakse juba hetkel masinloetavalt Tervise
infosüsteemi, tagades vähemasti andmete ja referentsväärtuste olemasolu. Kuna aga
visioonis on visualiseerimise aluseks kokku lepitud individuaalsed referentsväärtuste
vahemikud, siis seda osa teenusest tuleb veel arendada.

3.1.2

Ülevaade hetkel jälgimisel olevate
seisunditest

Raviplaani (nii seisundite ülene kui kindla seisundi (-komplekti) põhiselt keskselt koos
toimereeglitega olemas ei ole. Tervisesüsteemis on teenuse loomiseks käivitatud
pilootprojekte, mis potentsiaalselt kiirendavad üleriikliku teenuse arendamist. Kokku
on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja korralduses ning seejärel oleks
võimalik see arendada ka praegusesse patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi
muudatusi.

3.1.3

Ülevaade ravimiplaanist

Hetkel teenust pole olemas. Haigekassa on loonud prototüübi e-Ravimilehele, mis
tervishoiuteenuse osutaja vaatest potentsiaalselt kiirendavad üleriikliku teenuse
arendamist. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja korralduses ning
seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse patsiendiportaali. Võib vajada
õigusruumi muudatusi.

3.1.4

Inimese personaalsed eesmärgid

Personaliseeritud eesmärkide seadmise ja esitlemise teenust patsiendiportaalis pole
hetkel olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja korralduses
ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse patsiendiportaali. Võib
vajada õigusruumi muudatusi. Teenus dubleeritud kirjelduses nr 1.3

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

TEENUSE VALMIDUSE ASTE

TEENUSE SEIS

Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

NR

TEENUSE NIMETUS

3.1.5

Ülevaade allergiatest

Allergiate andmed küll esitatakse ravidokumentide koosseisudes Tervise
infosüsteemi, kuid seda vabateksti väljades, ning andmekvaliteet on kehv. Allergia
andmete edastamine struktureeritud kujul ning nende kasutamise teenused tuleb
luua. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja korralduses ning seejärel
oleks võimalik see arendada ka praegusesse patsiendiportaali. Võib vajada
õigusruumi muudatusi.

3.1.6

Ülevaade hammaste seisundist

Hambaravi ja hamba staatuse kaardi info edastatakse juba hetkel Tervise
infosüsteemi, vaja on andmed visualiseerida. Võimalik arendada ka praegusesse
patsiendiportaali.

3.1.7

Raseduse jälgimine

Hetkel teenust pole olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja
korralduses ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

3.2

Tervise ajalugu

Tervise ajaloo andmestik on juba täna Tervise infosüsteemis osaliselt olemas.
Andmestiku esitamise kuva saab parandada.

Ülevaade raviarvetest

Teenus toimiv ka tänases patsiendiportaalis

Ülevaade lõpetatud haigusjuhtumitest

Teenus toimiv ka tänases patsiendiportaalis

Ülevaate möödunud vastuvõttudest ja
haiglaravist

Teenus toimiv ka tänases patsiendiportaalis

Ülevaade tehtud analüüsidest ja
uuringutest

Teenus toimiv ka tänases patsiendiportaalis

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

TEENUSE VALMIDUSE ASTE

TEENUSE SEIS

Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

NR

TEENUSE NIMETUS

TEENUSE VALMIDUSE ASTE

TEENUSE SEIS

Ülevaade immuniseerimisest

Teenus toimiv ka tänases patsiendiportaalis – kuid suures osas pole andmeid
patsientide kohta veel teenusosutajate poolt esitatud.

3.3

Tervisetõendid

Tervisetõendi taotlemise protsessi üks osa (tervisedeklaratsiooni täitmine) juba
toimib praeguses patsiendiportaalis. Tervisetõendite taotlemise visiooni
tervikprotsess on hetkel loomisel ja võimalik juurutada ka tänasesse portaali.
Kehtivaid ja kehtetud tervisetõendeid täna patsiendiportaalis ei esitata, kuid
tervisedeklaratsioonid on juba täna nähtaval.

3.4

Inimese deklareeritavad terviseandmed

Tervisedeklaratsiooni on võimalik inimesel täita juba täna, kuid selle andmestik on
piiratud ja seda ei kasutata laialdaselt tervisesüsteemis.

3.5

Andmejälgia/logi

Teenus toimiv ka tänases patsiendiportaalis

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

NR

TEENUSE NIMETUS

4

Otsused ja nõusolekud

4.1

Volitused

Teenus osaliselt toimiv ka tänases patsiendiportaalis, kuid sisuliselt on teenust vaja
uuendada ja arendada.

4.2

Tahteavaldused

Teenus osaliselt toimiv ka tänases patsiendiportaalis, kuid sisuliselt on teenust vaja
uuendada ja arendada. Tervishoiuteenuste osutajatest enamik tahteavalduste
andmeid ei näe.

4.3

Tulevikujuhised

Hetkel teenust pole olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja
korralduses ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

4.4

Doonorlus

Hetkel teenust pole olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja
korralduses ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

4.5

Perearsti vahetamine

Hetkel teenust pole olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja
korralduses ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

TEENUSE VALMIDUSE ASTE

TEENUSE SEIS

Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

NR

TEENUSE NIMETUS

5

Abivahendid ja sotsiaalteenused

5.1

Abivahendid

Hetkel teenust pole olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja
korralduses ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

5.2

Töövõime hindamine

Eesti Töötukassale esitatud töövõime hindamise taotluste ja nendega seotud
eksperdiarvamused ja otsuste andmed on kättesaadavad ka tänases
patsiendiportaalis. Inimene ise töövõime hindamist läbi patsiendiportaali algatada ei
saa.

5.3

Riigi poolt pakutavad personaalsed
sotsiaalteenused

Hetkel teenust pole olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja
korralduses ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

5.4

KOV poolt pakutavad personaalsed
sotsiaalteenused

Hetkel teenust pole olemas. Kokku on vaja leppida teenuse sisus, toimereeglites ja
korralduses ning seejärel oleks võimalik see arendada ka praegusesse
patsiendiportaali. Võib vajada õigusruumi muudatusi.

Teenust pole olemas või vajab olulist täiendamist.
Eeldab täiendavat ressurssi ning muudatusi
tööprotsessides/õigusruumis

TEENUSE VALMIDUSE ASTE

TEENUSE SEIS

Teenus vajab täiendamis ja eeldab mõningast täiendavat
ressursieraldust, väikesed muudatused
tööprotsessides/õigusruumis

Teenust toimib tänases Patsiendiportaalis, vajab
minimaalseid täiendusi

LISA 2
Persoonad ja kasutajateekonnad
Innovatsioonitiimi läbiviidud intervjuudele tuginedes loodi tervishoiu kasutajatest neli
tüüpkasutajat, kes võiksid esile tuua erinevaid vaateid, ootuseid ja vajadusi, mida kasutajad
terviseportaaliga seosest tunnetada võivad. Kõikidele persoonadele pandi intervjuudele tuginedes
kokku kasutajateekonnad, mis illustreerivad tervisesüsteemi kasutamise positiivseid ja
negatiivseid kasutuskogemusi.

Loodud 4 persoonat on Kaisa, Kaarel, Mart ja Alla.

Persoonade kasutajateekonnad on kujutatud alltoodud pildil, kus erinevat värvi post-it märgib
erinevat kasutajat ning allpool on toodud teenuse negatiivsemad kogemused ja ülal positiivsemad.
Teenusedisaini eesmärgiks on maksimeerida kasutajateekonna positiivseid kogemusi ning
minimeerida negatiivseid.

Persoona 1: KAISA
Tüüpkasutaja Kaisa on iseteadlik ja alternatiivi otsiv noor ema, kes elab suuremas Eesti linnas.
Tema jaoks on tervis ja tervislik eluviis, eriti tema laste puhul väga oluline. Võimalusel eelistab ta
looduslikke ravimeetodeid ning soovib alati olla informeeritud ravi võimalustest ja alternatiividest.
Persoonat iseloomustab alltoodud empaatiakaart:

Persoona 2: KAAREL
Tüüpkasutaja Kaarel on kõrgema haridusega spetsialist, ühe 10 aastase ja varsti sündiva lapse isa,
kes elab suuremas Eesti linnas. Kaarel on väga tõenduspõhisusest lähtuv inimene, kes hindab väga
mugavust ja tänapäevaseid (tehnilisi) lahendusi. Kaarlil ja tema naisel on sündimas laps, kelle
rasedust soovib Kaarel koos naisega jälgida. Kaarlil on kehva tervisega vanaema, kes elab teises
linnas, kelle jaoks Kaarel korraldab tervise ja hakkamasaamisega seonduvat. Ta soovib, et see
korraldus toimuks lihtsamalt.
Persoonat iseloomustab alltoodud empaatiakaart:

Persoona 3: MART
Tüüpkasutaja Mart on keskealine mees Eesti väiksemast asulast. Ta nimetab ennast keskmiseks
Eesti meheks, kellel on naine ja üks täiskasvanud ja kaks täiskasvanud last. Mart suuremat
terviseküsimustest ei hooli, kuid varasema trauma tõttu on tal osaline töövõimetus. Mardi tervisega
seonduval, näiteks vastuvõttudel ja ravimitel hoiab peamisel silma peal tema naine.
Persoonat iseloomustab alltoodud empaatiakaart:

Persoona 3: ALLA
Tüüpkasutaja Alla on pensioniealine kroonilise haigusega kuid tegus naine Eesti keskmise
suurusega linnast. Tema tervist jälgib kroonilise haiguse osas eriarst, kuid kelle juurde saamiseks
peab Alla pidevalt küsima saatekirja oma perearstilt. Allal on vahel keeruline meenutada enda
ravimite või vastuvõttudega seonduvat, selle jaoks on tal eraldi kaust arsti paberitega. Alla kasutab
tihti arvutit, lugedes internetist ajalehti kuid on tuttav ka digilugu.ee-ga. Allale meeldib olla iseseisev
ning enda asju ise korraldada – ta ei taha lähedastele koormaks olla.
Persoonat iseloomustab alltoodud empaatiakaart:

LISA 3
Lahenduste aluseks olevad küsimused
Persoonade kasutajateekondadele ja intervjuudest välja tulnud teemadele tuginedes koostati
lahenduste otsimise faasiks küsimused vormis „kuidas teha nii et ...“ vastamaks intervjuudes välja
tulnud teemadele. Alltoodud piltidel on toodud kõik kaardistatud küsimused:

