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HL7 Finland koulutus: HL7 FHIR profilointi ja Simplifier-profiilirekisteri 
 
Aika 13. – 14.6.2018  
Paikka Kallion kortteli (ent. Kuntatalo), kokoustila B 3.1, Toinen Linja 14, Helsinki 

 

Tervetuloa mukaan! Kenelle 

Kansalliset / projektikohtaiset / toteutuskohtaiset 

osapuolet, joilla tarve hyödyntää ja soveltaa FHIR 

standardin resursseja omiin käyttötarpeisiin. 

FHIR resurssien tarkemmasta hyödyntämisestä 

kiinnostuneet. 

FHIR osaamisen lisäämisestä kiinnostuneet. 

Vaatimukset osallistujille 

Oletuksena perus JSON- ja XML-tuntemus, FHIR 

perusteita tulee koulutuksen alussa. 

Kannettava tietokone, johon on etukäteen asen-

nettu Forge profiilieditori-työkalu. Työkalu on 

Windows-pohjainen, ilmainen ja ladattavissa osoit-

teesta https://simplifier.net/Forge. Lataaminen 

vaatii rekisteröinnin. Koulutuksessa käytetään FHIR 

STU3 versiota, joten Forge työkalusta on ladattava 

FHIR STU3 versio. 

Koulutukseen voi osallistua myös ilman Forge-

työkalua ja sen olemassaolo ei ole edellytys koulu-

tukseen osallistumiselle. 

Hinta 

150 € + alv / hlö HL7 Finland ry jäsenille, 1000 € + 

alv / hlö muille kuin HL7 Finland ry jäsenille (edulli-

semman hinnan saa myös liittymällä yhdistykseen), 

hintaan sisältyy koulutus + kahvit ja lounaat 

Ilmoittautuminen 

6.6.2018 mennessä mirja.turunen (at) kuopionsih-

teeripalvelu.fi 

Paikkoja rajoitettu määrä! 

Alustava ohjelma 

1. päivä 8:30 – 16:00: 

• Aamupäivä: Johdanto FHIR standardin pe-

rusteisiin 

o FHIR taustat, perusteet, paradigmat  

• Iltapäivä: FHIR profilointikoulutus ensimmäi-

nen osio 

o Yleistä taustaa profiloinnille, johdatus 

FHIR profilointiin, Forge profiilieditori, 

uuden profiilin tekeminen: case-

esimerkki ja siitä johdetut valitun FHIR 

resurssin profilointitarpeet, perusprofi-

loinnit 

 

2. päivä 8:30 – 16:00: 

• Aamupäivä: FHIR profilointikoulutus toinen 

osio 

o Koodistojen käyttö ja resurssiviittaukset 

profiileissa, laajennuksen (extension) 

tekeminen ja liittäminen profiiliin, sli-

cing määrittelyn tekeminen, periytettä-

vät profiilit  

• Iltapäivä: Profiilien julkaisu Simplifier-

profiilirekisterissä 

o Simplifier-profiilirekisterin ominaisuu-

det, projektinhallinta, resurssien hallin-

ta, validointi, custom workflow, Imple-

mentation Guide editori ja sen käyttö 

implementointioppaan tekemiseen 

Tarkemmat tiedot  
Mika Tuomainen: tietohiisi (at) gmail.com 
 

TERVETULOA! 

https://simplifier.net/Forge

