8.05 Eesti-sisese e-SENS konsortsiumi juhatuse koosoleku protokoll
Koosolek toimus RIA-s 08.05.2013, algas 12:00, lõppes 13:45.
Osalejad:
1. MKM - Aivo Lepp
2. RIK - Lesli Hommik, JUM - Liis Kallas
3. E-Tervis - Julia Vohu
4. Medisoft - Jako Heinmets, Merle Laager
5. Ida-Tallinna keskhaigla - Kelli Podošvilev, Ruth Türk
6. Lääne-Tallinna keskhaigla - Merike Künnapuu, Regiina Sepp
7. Sertifitseerimiskeskus - Tarvi Martens
8. Cybernetica - Arne Ansper
Päevakord:
- uue eelarve kinnitamine, sh e-Tervise SA / IT-Keskhaigla / LT-Keskhaigla / AS Medisoft omavahelised proportsioonid "e-Health" piloteerimise tööpaketis,
- 9-11.04 Berliinis toimunud koosoleku kokkuvõte tööpakettide lõikes,
- 23.04 Stockholmis toimunud Põhjamaade koosoleku kokkuvõte (e-SENS Nordic and Baltic Area
Cooperation Alignment Meeting),
- arutlus teemal töö korraldamine tööpakettide lõikes,
- aruandlus,
- küsimused.
1. Eelarve kinnitamine:
Eelarvega seoses oli päevakorras kolm punkti.
1. "e-Health" piloteerimise tööpaketis on kokku 15 inimkuud ja 4 partnerit (e-Tervise SA, ITKeskhaigla, LT-Keskhaigla, AS Medisoft). Antud ressurssi on vaja jagada nelja partneri vahel.
Koosolekul selgus, et "e-Health" valdkonna asutused ei ole veel otsustanud, kuidas ressurssi
omavahel jagada.
Otsustati: võtta antud punkt päevakorrast maha.
2. Sertifitseerimiskeskus soovib enda WP 6.2-le allokeeritud ressursid panna 6.3 alarühma.
3. Cybernetica plaanis tegeleda 6.5 alarühmaga, kuid see on võetud projekti kirjeldusest välja.
Cybernetika tegeleb ka 6.1 alamrühmaga. Ettepanek on tõsta 6.5 allokeeritud ressurs 6.1
alamrühma.
Hääletamise kord:
- igal asutusel on üks hääl,
- hääletamiseks on vajalik vähemalt 2/3 hääleõiguslike partnerite kohalolek;
- otsuste tegemiseks on vajalik kohalolevatest partneritest 2/3 häälte enamus.
Kõikide asutuste esindajad olid kohal ning kõik hääletasid punktide 2 ja 3 poolt.
Järgmise sammuna võtab RIA (Hannes) ühendust vastava tööpaketi juhiga ning teavitab tehtud
muudatustest.
2. 9-11.04 e-SENS „kickoff“ Berliinis
Osalesid: Lesli Hommik (RIK), Jako Heinmets (Medisoft), Uuno Vallner (MKM), Tarvi Martens
(SK), Arne Ansprer (Cybernetica), Kelli Podoshvilev (IT Keskhaigla), Hannes Kiivet (RIA),
Luukas Kristjan Ilves (RIA), Kristiina Karula (RIA).
- Koosolekul arutati administratiiv- ja finantsküsimusi, tutvustati haldusprotseduure. Abimaterjalid
on üleval RIA veebikeskkonnas aadressil:
https://itpraktikud.eesti.ee/dokuwiki/arhitektuur:toogrupid:esens:start

- Arutati plaanitavaid tegevusi erinevate tööpakettide lõikes. Kokkuvõtted ja slaidid on olemas RIA
veebikeskkonnas;
- Täpne informatsioon tööpakettide lõikes (sh eesolevad kohtumised) on avaldatud üldkoordinaatori
poolt veebikeskkonnas aadressil https://www.jol.nrw.de (BSCW server). Juurdepääsu õigused saab
tellida kirjutades meililistile: esens.admin@list.esens.eu
23.04 Põhjamaade koosolek Stockholmis (e-SENS Nordic and Baltic Area Cooperation
Alignment Meeting)
Koosolekule olid kokku kutsutud osalejad Põhjamaade ja Baltikumi piirkonnast – Norrast, Rootsist,
Taanist, Eestist. Räägiti nende riikide ootustest ja perspektiividest e-SENS projekti raames.
Eesmärk oli ühiste huvivaldkondade tuvastamine ja riikidevahelise koostöö hõlbustamise
võimaluste leidmine.
Eesti poolt osalesid: Hannes Kiivet (RIA), Luukas Kristjan Ilves (RIA), Riho Oks (RIA).
Koosolekul käsitleti WP5 (5.1 e-Procurement, 5.2 e-Health, 5.4 Business Lifecycle) ja WP6 (WP
6.1-6.4) teemasid.
WP5.2 raames mainiti Põhjala kohtumisel e-retsepti, sellest teenusest ollakse huvitatud Soomes. Eretsepti teema peaks pakkuma huvi ka Eesti Haigekassale.
Koosoleku slaidid on üleval RIA veebikeskkonnas aadressil:
https://itpraktikud.eesti.ee/dokuwiki/projektid:e-sens:e-sensiga-seotud-ueritused
Arutlus teemal töö korraldamine tööpakettide lõikes
- Lesli Hommik (RIK), WP 5.3 ja 5.4.
RIK-i eesmärk on piloteerida e-Justice ning Business Lifecycle valdkonnas enda
menetlussüsteemidega ning registritega. Jätkata e-CODEXi tsiviilpilootidega - euroopa maksete
käsitlemine. Taaskasutada e-CODEXi lahendusi. E-SENS programmi raames plaanib RIK
kõigepealt osaleda pilootide välja valimises. Juhul, kui hääletamisega kinnitatud piloodid sobivad,
läheb RIK piloteerimisprogrammiga edasi.
Business Lifecycle suhtes on RIK ootel - mida piloteerida pakutakse. Soov on arendada äriregistri
teemat.
Berliini e-SENS koosoleku raames osales Lesli WP4 töögrupis. Peamiselt jäi silma vähene huvi
tööpaketi tegevuse vastu. Jagati ka erinevaid õigusvaldkondi, kes mille eest vastutab ja kes on
millise valdkonna ekspert. Tahetakse saada Euroopa õiguste eksperte, kes aktiivselt osaleksid WP4
töös. RIK WP4 ei panusta, sellepärast ei võtnud Lesli enda peale ühtegi ülesannet.
Ettepanek: kui mõnel asutusel on huvi rakendada oma juristid Euroopa suunas tööle, siis võiksid
nad liituda neljanda tööpaketiga.
Otsustati: anda hetkel WP4 kontaktid ja info üle RIA-le (Kristiina Karula).
E-tervise valdkonna asutused:
- Kelli Podošvilev (Ida-Tallinna keskhaigla), osales WP5.2 workshop-is ning telekonverentsis mida
juhivad Marcelo ja Zoi. Telekonverentsi kokkuvõte: piloteerida otsustati välisriigi patsiendi
identifitseerimine, kindlustatuse kontroll, kaalumisel on ka e-retsept. Kindlustuse päring ja kontroll
on suur teema. Patsient peab olema identifitseeritud ja tal peab olema kindlustus. Pilootide
ülesehitus – kaasatud peavad olema reaalsed teenusepakkujad ja teenusekasutajad.
E-retsept on suures osas haigekassa teema. Seoses sellega tekib palju küsimusi: kodeeritud andmete
vastastikune lugemine (eSENS), kuidas tuvastada, kas retsepti välja kirjutanud välisriigi arst on
litsentseeritud? Kuidas hüvitatakse soodusretseptid, jne?
Tundub, et e-tervise valdkonnas plaanitakse teha tööd epSOS-e jätkuprojektina, workshop-is mainiti
ka e-NET projekti.
Järgmine WP5 töögrupi koosolek toimub juunis. Siis hääletatakse piloteerimise projektid. Selleks,
et Eesti asutused saaksid oma soovid töörühmas läbi suruda, tuleb neil teha kindlaks mida teha
tahetakse ja töögrupis teada andma. Hetkel on suund kindlustusinfo ja patsiendi identifitseerimise
poole.

Jako Heinmets (Medisoft) - ülalmainitud teemad vajavad kohandamist Eesti asutuste jaoks. Näiteks
tehakse Eestis välispatsiendi identifitseerimine hetkel käsitsi.
Julia Vohu(e-Tervis) on tegelenud epSOS projektiga (tervise seisundi vahendamine riikide vahel).
E-tervise peamine huvi on seotud asjaoluga, et tegemist on epSOS jätkuprojektiga. e-SENS projekti
raames on plaanis kontsentreeruda kitsale alale.
Kommentaar: STORK 2 projekti raames on käsitletud patsientide identifitseerimine, seda e-SENS
raames ei piloodita, aga saab kasutada olemasolevaid ehitusplokke.
Otsustati: E-Tervise valdkonna asutused korraldavad töökoosoleku, mis toimub 14. mail kell 12.00
Magdaleena haigla ruumides. Arutatakse omavahel eelarve läbi ning otsustatakse, mis suunas edasi
liikuda. RIA-le antakse tagasiside koosoleku tulemustest.
-Aivo Lepp (MKM), WP3
MKM-l (RISO) pole inimressursse, sellepärast sai sõlmitud alltöövõtu leping Tepinfo OÜ-ga mille
esindajaks on Jaak Tepandi, WP3.1 ettevalmistusfaasi juhtimiseks. Täpne informatsioon saadetakse
Aivo Leppa poolt.
- Arne Ansper (Cybernetica), WP6.1
Selleks, et panna tegevusplaan paika, peab Cybernetica analüüsima 29.04 e-SENS WP6.1 töörühma
„kick-off“ Düsseldorfi koosoleku materjalid. Antud töörühma koosolekul jagati ülesanded.
Samuti ootab WP6 meeskond sisendit piloteerijatelt.
- Luukas Kristjan Ilves (WP2)
Selleks, et me kõik aitaksime e-SENS projekti reklaamile kaasa, valime „facebook.com/eu.eSens“
ning paneme „Meeldib“! Need, kes on Twitteri kasutajad – palun hakake samuti e-SENS projekti
fännideks!
Meie ülesandeks on rääkida e-SENSist riikidele, kes ei ole veel liitunud - Läti, Leedu, Soome,
Inglismaa. Jagame infot, ergutame osalema, anname teada, mida teeme.
Kui suhtlete välispartneritega, mainige e-SENS projekti. Luukase kaudu saab tellida
reklaammaterjale (klotsid, plakatid jne). Kui on vaja rääkida e-SENSist pikemalt – saatke e-kiri RIA
inimestele. Aitame hea meelega!
- Aruandlus
Tähtis: projekti ametlik algus on 01.aprill 2013.
Aruandluse liigid:
1. Igakuine online aruanne üldkoordinaatori veebikeskkonnas - kõik partnerid peavad ennast
registreerima kasutajaks ning hakkama enda tegevusi raporteerima;
2. Poolaasta aruanne (finants) – esitatakse (RIA-le) 30. septembri seisuga, 2 nädala jooksul peale
aruande perioodi lõppu;
3. Aasta aruanne (finants) - esitatakse (RIA-le) 31. märtsi seisuga, 2 nädala jooksul pärast aruande
perioodi lõppu.
4. Sisuaruanne (RIA-le) asutuse tegevustest.
Abimaterjalid on avaldatud RIA veebikeskonnas aadressil:
https://itpraktikud.eesti.ee/dokuwiki/arhitektuur:toogrupid:esens:start

