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Connected Health

• Eesti tervisetehnoloogia klaster

• Ühendab Eestis kõik tervise valdkonna innovatsiooniks vajalikud turuosalised: 

• tervisetehnoloogia ettevõtted: tervise IT & digitervise startupid, biotehnoloogia, suur 
farma

• klinitsistid ja kliinikud: suured haiglad, spetsialiseerunud kliinikud, kliinilised erialaseltsid

• patsiendid: patsientide ühendused 

• tervishoiu regulaatorid ja rahastajad: SOM, EHK, Terviseamet, TAI, TEHIK
• T&A asutused: 3 suurt ülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, TAK-id

• 82 liiget, sh 61 tervisetehnoloogia ettevõtet

• Eestvedaja Teaduspark Tehnopol, toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

• Edukaim koostööprojekt Tallinna linnas 2016

• Euroopa klastrite pronksmärgis 2017

• Tunnusta ettevõtluse edendajat 2018 finalist





Inimkeskne tervishoid



Mida Eesti inimesed ootavad?

• 63% Eesti elanikkonnast sooviks, et arst või õde soovitaks neile lisaks 
tavapärastele ennetus- ja ravivõimalustele ka digilahendusi

• Enda poolt kogutud tervise- ja eluviisiandmeid sooviks oma arstiga 
jagada 74% Eesti elanikkonnast 

Allikas: Turu-uuringute AS, 2018 (avaldamisel)







Samm 1:
Vajaduste defineerimine probleemi 

omanikega

Samm 2: 
Lahendusideede genereerimine koos 

ettevõtjate ja innovaatoritega

Samm 3: 
Parimate ideede kiire prototüüpimine ja 

kasutajatega testimine

• Päris probleemidest ajendatud 
innovatsioon 

• Tervishoiu ja tehnoloogiaettevõtete 
koosloomes ja kasulik mõlemale 
poolele:

• Tervishoiule/klinikutele: 
ravitulemuste paranemine, 
ressursisääst, patsientide 
elukvaliteedi paranemine, teenusega 
rahulolu kasv

• Majandusele/ettevõtetele: uued 
tooted ja teenused, uued ettevõtted, 
paranenud ekspordipotentsiaal

• Uut liiki ettevõtlus doctorpreneurship

Tervishoiu vajadusepõhine 
innovatsiooniprogramm 



• Aprill 2016 – juuli 2017 (16 
kuud)

• GSK & ViiV Healthcare
• Infektsioonhaiguste Selts, 

LTKH nakkuskliinik, Linda 
Kliinik, EHPV

• Eelarve 160 000 eurot, sh 
konkursi auhinnafond 100 
000 eurot

• 2 uut digilahendust ja start-up
ettevõtet: hINF, Diagnostic
Match

• hivdigital.ee



Sirje Kõuts, GSK Eesti juht:

„Soovisime panustada Eestis HIV olukorra parandamisse, aga teha seda 
uuenduslikul moel. Connected Health klastriga koostööst sündis 
innovatsiooniprogramm HIVdigital. 
Selle tulemusena said hoo sisse kaks innovaatilist HIV valdkonna digilahendust. 
Diagnostic Match otsustustugi perearstidele aitab sekunditega üles leida HIV-
testimist vajavad inimesed. Mobiilirakendus hINF muudab suhtluse HIV+ 
patsiendi ja tema arsti vahel mugavamaks ning ajasäästlikumaks, asendades 
pea pooled visiidid digivisiitidega. Neil lahendustel on potentsiaali jõuda 
kasutusse nii Eestis kui ka mujal maailmas. 
Suurimaks väärtuseks peame aga protsessi ennast, mis andis tõuke 
patsiendikesksete lahenduste väljatöötamiseks ja seda kõigi huvipoolte ühisel 
panustamisel.”





• Juuni 2017 - märts 2018 (10 kuud)
• GSK, Novartis, Boehringer

Ingelheim
• Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti 

Perearstide Selts, TÜK, PERH
• Eelarve 93 000 eurot, sh 

innovatsioonifond 40 000 eurot
• Arstide ja tehnoloogiaettevõtete 

koostöös kolm uut 
digilahendust prototüübitud ja 
kasutajatega testitud

Kuidas me saaksime KOK-i haiged
tõhusamalt üles leida ja

ravida?



KOK FOOKUSES TULEMUS

• KOKi nutika skriiningu ja SPG protsess 
esmatasandil (Järveotsa Perearstikeskus, 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Dermtest, 
Diagnostic Match)

• Raske KOKi haige kodumonitooringu 
teenus (Tartu Ülikooli Kopsukliinik, Cognuse, 
Quretec) 

• Pulmonoloogilise taastusravi eneseabi 
rakendus KOKi patsiendile (Tartu Ülikooli 
Kopsukliinik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, MotionChart, 
Sentab)





Tulemas: Migraine Innovation Challenge & Hack

• Innovatsioonikonkurss digilahenduste
leidmiseks migreeniga elavatele 
inimestele ja arstidele-õdedele

• Konkurss avaneb 30. oktoobril

• Häkaton 30.11-02.12



Proovikivid tervishoiu (digi)innovatsioonis

•Vajadus ja nõudlus
•Riik ise teeb vs riik loob tingimused
•Tervishoiu innovatsioonifond





Innovatsioonikliinik ideede raviks

https://www.facebook.com/innovatsioonikliinik/

https://www.facebook.com/innovatsioonikliinik/



