
 

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) on 

kansainvälinen yhteisö, joka määrittelee 

standardeihin perustuvia profiileja 

terveydenhuollon tietojärjestelmien integrointiin ja 

järjestää niitä tukevaa testausta ja 

esittelytilaisuuksia. Toimintaan kuuluu 

kansainvälinen ratkaisujen määrittely ja 

kansallisten käyttöönottojen ja tarkennusten 

tukeminen. IHE Finland on IHE Internationalin 

virallinen jäsen. 

 

TAVOITELTUJA HYÖTYJÄ 
 

 Integraation helpottaminen, standardien valinta ja 

edistäminen (mm. sähköisen potilaskertomuksen 

edistäminen) 

 Toistettavan työn ja räätälöinnin väheneminen 

 Tilaaja/toimittaja-kommunikaation tehostuminen 

 Tuotteiden helpompi yhdistäminen muiden profiilia 

noudattavien kanssa 

 Työnkulkujen tehokkuus, parhaat käytännöt 

 Virhemahdollisuuksien väheneminen 

 Tiedonsaannin tehokkuus 

 Organisaatioiden sisäisen ja välisen integroinnin 

mallit 

 Ratkaisujen toimivuuden testaaminen ja esittely 

 Kansainväliset markkinat 

 Testauksen järjestäminen 

TOIMINTAMUODOT 
 

 Integrointiprofiilit (standardien soveltaminen 

tiettyyn määriteltyyn työnkulkuun) - Integration 

Profiles  

 Testaustapahtumat (profiilien mukaisten 

tuotetoteutusten testaus yhdessä) – Connectathon 

 Projektikohtaiset testaustapahtumat: 

projektikohtaisten konfiguraatioiden (sanasto, 

dokumenttityypit, työnkulut jne.) testaaminen 

IHE-profiilien kanssa – Projectathon  

 Vakiintuneiden "valmiiden" standardien 

suosiminen 

 Foorumi integrointivaatimusten keräämiselle, 

profiilien kehittämiselle, testaukselle, 

käyttäjäorganisaatioille ja yrityksille 

AJANKOHTAISTA SUOMESSA 
 

 IHE Finland esihyväksytty IHE Europen jäseneksi 

joulukuussa 2015. Virallinen äänestys IHE Europen 

Symposiumissa 12.04.2016. 

 IHE Europen Connectathon ja IHE Symposium 

Bochumissa 11.-15.04.2016 

 IHE Finland järjestää 17.-18.05.2016 

kaksipäiväisen IHE&FHIR –koulutuksen 

 IHE Finland -tukiprojekti meneillään toiminnan 

vakiinnuttamiseksi  

 Taustatietoja ja -kartoituksia saatavilla, mm.  

Suomen IHE-toimintamalli ja kuvantamisen 

keskeiset IHE-määrittelyt sekä TEKES:in ja 

Terveysteknologian liiton (FiHTA) IHE-

hyödyntämisselvitys 

 

MITEN MUKAAN 
 

 Toiminnan suuntaamista tehdään suomalaisten 

toimijoiden ajankohtaisten tarpeiden pohjalta 

 Tulossa työkokouksia painopisteiden 

tarkentamiseen, tukea konkreettisille 

kehityshankkeille 

 Kotimaisissa hankinnoissa alettu vaatia IHE-

profiileja ja viitata niihin kansallisissa määrittelyissä 

 IHE Finland-kokoukset avoimia IHE Finland 

jäsenorganisaatioille 

 Profiilit ja tehdyt selvitykset saatavilla ilmaiseksi 

arviointiin ja käyttöön 

 Seurantaa ja osallistumista varten yhteystiedot alla: 

http://www.hl7.fi/hl7-finland-liity-yhdistykseen 

http://www.hl7.fi/sig-toiminta/ihe-sig/ 

 Liity IHE Finlandin sähköpostilistalle ja LinkedIn-

ryhmään! 
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