TIEDOTE	
  11.5.2015	
  
IHE	
  Finland	
  hyväksytty	
  IHE	
  internationaliin!	
  
IHE	
  Finland	
  on	
  hyväksytty	
  IHE	
  Internationalin	
  viralliseksi	
  maakomiteaksi.	
  IHE	
  International	
  koostuu	
  
kansainvälisistä	
  jäsenorganisaatioista,	
  joilla	
  on	
  merkittävä	
  osa	
  terveydenhuollon	
  tietojärjestelmien	
  yhteen	
  
toimivuuden	
  kehityksessä.	
  IHE	
  Internationaliin	
  kuuluu	
  jo	
  yli	
  700	
  jäsenorganisaatiota	
  ympäri	
  maailman.	
  IHE	
  
Finland	
  on	
  kymmenes	
  kansainvälisen	
  katto-‐organisaation	
  maakohtainen	
  komitea	
  Euroopassa.	
  	
  
IHE-‐toimintaa	
  on	
  Suomessa	
  edistetty	
  yli	
  10	
  vuoden	
  ajan.	
  IHE	
  SIG-‐toiminta	
  käynnistyi	
  HL7	
  Finland	
  ry:n	
  
työryhmänä	
  kesäkuussa	
  2008.	
  IHE-‐toiminta	
  on	
  Suomessa	
  organisoitu	
  HL7	
  Finland	
  ry:n	
  kautta	
  toimivan	
  IHE	
  
Finland	
  -‐ryhmän	
  kautta.	
  HL7-‐yhdistyksen	
  60	
  jäsenorganisaatiosta	
  IHE-‐jäseniä	
  tai	
  -‐tukijoita	
  on	
  34	
  kpl.	
  IHE-‐
maaorganisaation	
  kansainvälinen	
  virallistaminen	
  on	
  ollut	
  HL7-‐yhdistyksen	
  IHE-‐tukiprojektien	
  yhtenä	
  
työkohteena	
  vuosina	
  2014-‐2015.	
  Maakohtaisen	
  komitean	
  virallistamisen	
  mahdollistivat	
  myös	
  Sosiaali-‐	
  ja	
  
terveydenhuollon	
  tietojenkäsittely-‐yhdistys	
  (STTY)	
  ja	
  Suomen	
  Telelääketieteen	
  ja	
  eHealth-‐seura,	
  jotka	
  
liittyivät	
  IHE	
  Finlandin	
  kansallisina	
  sponsoreina	
  IHE	
  International	
  -‐järjestöön.	
  	
  
Jäsenorganisaationa	
  IHE	
  Finland	
  voi	
  nyt	
  nimetä	
  virallisia	
  edustajia	
  alueellisiin	
  ja	
  kansainvälisiin	
  komiteoihin,	
  
joten	
  nyt	
  myös	
  Suomen	
  ääni	
  kuuluu	
  kansainvälisten	
  IHE-‐profiilien	
  käytössä	
  ja	
  viitekehysten	
  laatimisessa.	
  
Yhdistyksen	
  kautta	
  voidaan	
  nyt	
  edistää	
  sekä	
  HL7-‐pohjastandardien	
  että	
  niiden	
  IHE-‐soveltamisprofiilien	
  
kehittämistä	
  ja	
  hyödyntämistä.	
  
IHE	
  International	
  järjestää	
  vuosittain	
  ilmaisia	
  webinaareja	
  kesäkuusta	
  syyskuuhun.	
  Webinaarien	
  
tarkoituksena	
  on	
  auttaa	
  organisaatiota	
  oppimaan	
  IHE-‐toiminnasta,	
  sitouttaa	
  IHE:n	
  kehitykseen	
  ja	
  
testaustoimintoihin	
  sekä	
  edesauttaa	
  IHE-‐ratkaisujen	
  käyttöönottoa	
  ja	
  kehitystä	
  IT-‐ratkaisuissa.	
  Viime	
  
vuoden	
  webinaarit	
  ovat	
  nähtävillä	
  IHE:n	
  nettisivuilla	
  http://www.ihe.net/Webinars/.	
  
IHE	
  Internationalin	
  alaisuudessa	
  järjestetään	
  vuosittain	
  alueellisia	
  Connectathoneja;	
  omansa	
  on	
  Aasiassa,	
  
Euroopassa	
  ja	
  Pohjois-‐Amerikassa.	
  Connectathonin	
  tarkoituksena	
  on	
  tarjota	
  alusta	
  toteutukselle	
  ja	
  
testausprosesseille	
  yritysten	
  välille	
  järjestelmien	
  yhteen	
  toimivuuden	
  kehitystä	
  varten.	
  IHE	
  International-‐
jäsenyyden	
  myötä	
  myös	
  IHE	
  Finland	
  voi	
  järjestää	
  virallisia	
  Connectathon-‐testaustapahtumia	
  tai	
  
demotilaisuuksia	
  Suomessa.	
  
Seuraavaksi	
  IHE	
  Finland	
  alkaa	
  valmistelemaan	
  liittymistä	
  IHE	
  Europen	
  jäseneksi,	
  mikä	
  antaa	
  entistä	
  
paremmat	
  vaikutusmahdollisuudet	
  Euroopassa	
  suoritettavaan	
  standardointityöhön.	
  
	
  
	
  

	
  

Lisätietoja:	
  
IHE	
  Finland	
  CO-‐Chairit:	
  
Antti	
  Leinonen,	
  Salivirta	
  &	
  Partners,	
  antti.leinonen@salivirta.fi	
  	
  
Juha	
  Rannanheimo,	
  Istekki	
  Oy,	
  juha.rannanheimo@istekki.fi	
  	
  
Sanna	
  Virkkunen,	
  PPSHP,	
  sanna.virkkunen@ppshp.fi	
  
Konstantin	
  Hyppönen,	
  Kela,	
  konstantin.hypponen@kela.fi	
  
www.linkedin.com/grp/home?gid=6689552	
  
www.hl7.fi/sig-‐toiminta/ihe-‐sig/	
  
	
  
HL7	
  Finland	
  ry	
  hallitus	
  yhteyshenkilöt:	
  	
  
Timo	
  Koistinen,	
  Mawell,	
  timo.koistinen@mawell.com	
  
Juha	
  Mykkänen,	
  THL,	
  juha.mykkanen@thl.fi	
  
	
  
	
  
	
  

IHE	
  Finland	
  sponsoriyritykset	
  ja	
  kutsutut	
  kansalliset	
  sponsoriorganisaatiot	
  

