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Sisältö

 miksi standardit eivät riitä?

 IHE

 toimintamalli

 profiilit ja kohdealueet

 toiminta Suomessa

 tuloksia hyödyntämisselvityksestä

 erityisesti Suomessa esiin nousseita soveltamiskohteita

 IHE ja...

 HL7

 Continua

 SOA (palveluarkkitehtuuri)

 EU eHealth standards mandate
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Miksi standardit eivät riitä?

 terveydenhuollon tietotekniikan ja tietojärjestelmien 

liitettävyyden standardointia tehty (enemmän tai 

vähemmän) menestyksellisesti yli 20 vuotta

 saatavilla runsaasti eri tarkoituksiin tehtyjä avoimia 

määrittelyjä

M U T T A

 useimpia standardeja voi soveltaa monella tavalla

 standardit pakko tehdä yleisiksi ja yleiskäyttöisiksi

 tehtävä tarkennettuja soveltamisoppaita eri tilanteisiin

 standardien mukaiset järjestelmät eivät välttämättä 

toimi yhteen 

 eivät kykene siirtämään tietoa ja tulkitsemaan siirrettyjä 

tietoja yhdenmukaisesti
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IHE-kysely 2008 poimintoja

 ”Helpottaisi huomattavasti työtä ja nopeuttaisi 

hankintapäätöksien tekemistä, kun olisi valmiiksi 

määrittelyt tehty.”

 ”Suomessa on aikaisemmin ehkä liian helposti lähdetty 

kehittämään kansallisia ratkaisuja erilaisiin 

integrointitarpeisiin.”

 ”Nyt joudumme rakennuttamaan integraatiot 

toimittajilla ja usein niin, ettei niistä ole hyötyä muille.”

 ”Hankintavaiheessa valmis rajapinta helpottaisi 

integrointikustannusten arviointia ja käyttöönoton 

aikataulujen suunnittelua.”

 ”Toimintojen kansainvälistyessä, on mielestäni tärkeää 

lisätä yhteensopivuutta myös kansainvälisesti.”
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IHE: perusideat

 voittoa tuottamaton kansainvälinen käyttäjien ja toimittajien 

yhteenliittymä

 vuosittainen prosessi käyttäjätarpeista profiilimäärittelyihin

 integrointiprofiilit

 järjestelmät aktoreita, joiden välillä vakiintuneisiin 

standardeihin perustuvat transaktiot

 määrittelyt kansainvälisesti, soveltaminen ja käyttöönotto 

paikallisesti

 testaustapahtumat (connectathon) ja esittelytilaisuudet 

(demonstration) – profiilien mukaisten järjestelmien yhdessä 

toimivuuden nopea toteuttaminen ja esittely

 tuotteita yli 200 toimittajalta, 8 sovellusaluetta, 64 

integrointiprofiilia 
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IHE Organizational Structure
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IHE-profiilien kohdealueet

Radiology (18 profiles)

IT Infrastructure for Healthcare (20 profiles)

Cardiology (7 profiles)

Laboratory (6 profiles)

Radiation Oncology (3 profiles)

Patient Care Coord. (5 profiles)

Patient Care Devices (3 profiles)

Pathology

Eye Care (4 profiles)

1
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• Yli 200 toimittajaa toteuttanut profiileja

• 10 kohdealuetta (technical frameworks)

• n. 70 integrointiprofiilia

• Testaus “Connectathon” tapahtumissa

• Demo-tilaisuuksia konferenssien ja 

näyttelyjen yhteydessä

Kukin kohdealue keskittyy 

tiettyyn osaan järjestelmien

yhteentoimivuutta
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17.11.2008

Connect-a-thon – vuosittainen testaustapahtuma:
järjestelmien nopea liittettävyystestaus profiilien pohjalta
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IHE käyttäjäorganisaatioiden 

kannalta

 profiilien lähtökohtana selvät käyttäjätarpeet

 varsinkin sairaaloissa monien järjestelmien 

yhteensovittaminen edelleen suuri urakka

 yhä enemmän kansainvälisiä järjestelmiä

 IHE-profiilien avulla vähennetään paikallisesti 

räätälöityjä ja sovellettuja standardeja ja 

liitettävyysratkaisuja

 nopeus, edullisuus, yksinkertaisuus, ylläpidettävyys

 tarjouspyyntöjen liitteinä voi käyttää valmiiksi tarkasti 

määriteltyjä ja muualla jo sovellettuja 

integrointiprofiileja

 yli 300 tuotetta, joissa yksi tai useampia IHE-profiileja 

toimittajalla ”IHE Integration Statement” –dokumentti

 valittava, millä alueilla profiileja halutaan hyödyntää
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Toiminta Suomessa(kin)...?
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 Local Deployment

 National Extensions
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Pragmatic global standards harmonization + best practices sharing 

Australia

[Charles Parisot]

Finland?
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IHE / tilanne Suomessa

jo monia yrityshyödyntäjiä, 
mutta vielä ei laajaa tietoa / 

käyttöä  
käyttäjäorganisaatioissa

IHE-esittelyjä ja osallistumisia 
mm. HIMSS-konferenssissa

erityisesti suomalaisille

HL7 Finland ry:ssä 
käynnistetty IHE SIG

(Special Interest Group)

Tekes- ja Fihta-rahoitteinen
profiilien hyödyntämisselvitys 

(käyttäjien ja yritysten 
tarpeet) KÄYNNISSÄ

http://his.uku.fi/ihe/
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kesäkuu 2008

yli 60 henkilöä

osallistumassa tai

seuraamassa
kyselyjä, 

haastatteluja,

työryhmäkokouksia,

SEMINAARI

syksyllä 08

IHE-toiminta ollut

esillä aiemminkin

(mm. 2004)

useita potentiaalisia 

sponsoriorganisaatioita

ja osallistujayrityksiä 

(kuvantaminen, 

laiteliitännät, 

IT infrastruktuuri,

laboratorio..?)
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HL7 Finland IHE SIG

 on IHE -profiileja hyödyntävien ja niistä 

kiinnostuneiden keskustelufoorumi

 levittää tietoa IHE-profiileista ja IHE-toiminnasta 

Suomessa sekä suhteuttaa profiileja hyödyntäjien 

tarpeisiin

 on käytännön projektien tukena juurruttamassa 

tarpeellisia profiileja Suomen oloihin (tuki 

toteuttamiselle ja testaukselle)

 lisäksi pyrkii edesauttamaan kansainvälistä seurantaa 

ja osallistumista

 puheenjohtajat (valittu 06/08):

 juha.mykkanen@uku.fi

 seija.viinikka@hus.fi

 arto.holopainen@ehit.fi
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Lyhenteiden avaus:

http://his.uku.fi/ihe/IHEProfiles.doc
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IHE.fi -hyödyntämisselvitys

 tehtävät

1. kartoitus ja kuvaukset kotimaisen hyödyntämisen 

kannalta tärkeimmistä IHE-profiileista ja -alueista

2. kotimaisten käyttäjäorganisaatioiden ja yritysten tarpeet 

IHE-soveltamiseen

3. johtopäätökset edellisistä: soveltamiskelpoisuus ja 

vastaavuudet kotimaisiin tarpeisiin

4. tarkentaa suomalaisten halukkuus ja mahdollisuudet 

kotimaiseen ja kansainväliseen IHE-toimintaan

5. Suomeen soveltuva IHE-toimintamalli

 Tekes ja Terveysteknologian liitto FiHTA –rahoitus, 

Kuopion yliopisto, selvitystyö käynnissä

 hankkeesta tukea IHE-soveltuvuuden arviointiin, 

tiedonvälitykseen, toiminnan aktivointiin
17
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IHE-kysely

18

 vastauspyyntö suoraan 184 henkilölle

 vastanneita 26:

 1. osa (yleiset tavoitteet ja tarpeet)

 käyttäjä: 14 kpl

 asiantuntija: 4 kpl

 toimittaja: 8 kpl

 2. osa (IHE-profiilien sisällön ajankohtaisuus)

 käyttäjä: 4 kpl

 asiantuntija: 1 kpl

 toimittaja: 2 kpl
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Millaisia kokemuksia teillä on IHE- tai muiden 

integrointimääritysten käytöstä tai kypsyydestä?

19
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Osallistuminen IHE-toimintaan 

jatkossa

20
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IT infrastructure-osa-alueen 

profiilien aiheiden ajankohtaisuus

21
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IT infrastructure-profiilien aiheiden 

ajankohtaisuus

22

Lyhenteiden avaus:

http://his.uku.fi/ihe/IHEProfiles.doc

http://his.uku.fi/ihe/IHEProfiles.doc
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Radiology-profiilien aiheiden 

ajankohtaisuus
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Laboratory-profiilien aiheiden 

ajankohtaisuus

24
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Patient care devices ja Patient care 

coordination profiilien aiheiden ajankohtaisuus
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Millaisia tarpeita näette valmiiksi määriteltyjen ja 

kokeiltujen integrointiratkaisujen hyödyntämiselle 

järjestelmien hankinnassa tai kehittämisessä?

 ”Selkeyttäisi hankintoja, mahdollistaisi nopeammat ja 

edullisemmat integraatiot.”

 ”Näille on suuri tarve. Sairaaloissa ei ole välttämättä omaa 

osaamista tietojärjestelmäintegraatioiden osalta, jolloin valmiiksi 

määritellyt ratkaisut ovat hyödyksi ja voivat johtaa taloudellisiin 

säästöihin.”

 ”Valmiit integrointimääritykset ovat erittäin tärkeitä, sillä 

räätälöityjen integrointiratkaisujen tekeminen toimitusprojekteissa 

on erittäin kallista ja nousee usein kynnyskysymykseksi projektien 

toteutumiselle.”

 ”Eri erikoisaloilla on käynnissä mittavia tietojärjestelmähankkeita. 

IHE-suositukset tulevat todellakin tarpeeseen.”

 ”Olemme valmiit toimittamaan [tuotteeseen] liittyen IHE-

integrointimääritysten mukaisia profiileja, mutta asiakkailta ei ole 

tullut tähän liittyen toivomuksia.”
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Millaisia tarpeita näette järjestelmien kansainvälisen 

yhteensopivuuden ja liitettävyyden edistämiselle?

 ”On tarpeen, järjestelmien tuonti- ja vientimahdollisuudet ovat aika 

keskeisesti kiinni liitettävyydestä. Irrallisilla järjestelmillä ei ole 

tänään sairaaloissa juurikaan tekoa.”

 ”Tämä kv-aspekti mahdollistuisi Suomenkin markkinoihin 

focusoituneille toimijoille. Eli jos IHE toimintaa yleensä edistetään 

suomessa, niin kv-aspektikin tulee automatic mukana eli sitä ei 

erikseen tarvitse edistää.”

 ”On toki tarpeita, MUTTA on ISO kenttä ja paljon eri kulttuureja, 

joista osa ei ole kuulutkaan asiasta ja sen sisäistämiseen menee 

paljon aikaa.”

 ”Suomeen tuodaan monikansallisten yritysten tuotteita, jotka pitää 

pystyä integroimaan olemassaoleviin järjestelmiin. Suomessa ei 

pitäisi kehittää omia epäyhteensopivia integraatioratkaisuja.”

 ” Kasvavat tarpeet, koska suuret kansainväliset toimittajat 

tuottavat lisääntyvästi tuotteita myös kotimaisille markkinoille. 

Toisekseen EU direktiivit ohjaavat myös Suomea palveluiden 

liikkuvuutteen ja tiedon siirtoon siinä yhteydessä.”
27
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Tarve hankkia IHE-määritysten pohjalta 

järjestelmiä

 Suora /vahva kyllä 18, ehdollisesti 6, ei kantaa 2

Myös seuraavanlaisia kommentteja:

 " IHEn ja HL7:n välinen suhde pitäisi määritellä selkeästi. HL7:n 

käyttöönotto ja hyödyntäminen on Suomessa kuitenkin 

alkuvaiheessa ja toimittajien välisiin sopimuksiin ja tulkintoihin 

perustuvaa. Osa toimittajista haluaa hyödyntää amerikkalaista 

standardia suoraan, kansallisen HL7:n hyödyntämistä ei nähdä 

mielekkääksi jos pyritään kansainvälisiin tuotteisiin. IHE voi tuoda 

(jos ei selkeästi määritelty ja kommunikoitu) vain lisää 

epäselvyyttä integraatiohin."

 "Suomessa tarvitaan kansallisesti standardeja tapoja. Mihin 

kansainvälisiin standardeihin niiden kannattaa perustua, en ota 

vahvasti kantaa.”

 "Se ei saa olla itseisarvo, mutta silloin kun hankittavaan 

järjestelmään tarvitaan integraatio, johon on olemassa hyvä IHE-

ratkaisu on sen käyttö erittäin järkevää."

28
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Kotimaassa erityisesti esillä olleet 

IHE osa-alueet -1 (SIG-ryhmä + kyselyt)

 IT infrastructure

 dokumenttien jakamisen infrastruktuuri (XDS) + siihen liittyvät 

suostumus- (BPSS) ja tiedonsiirtovaihtoehdot (XDR)

 sovellusten synkronointi ja käyttäjätiedon jakaminen (PSA, EUA, 

XUA)

 selainpohjaiset tiedonkatselun liittymät (RID)?

 Radiology

 Radiology handbook: kuvantamisen IHE soveltaminen

 HIS-RIS-PACS-työnkulun (SWF) ja lausuntojen työnkulun (RWF) 

integraatiot

 toisiinsa liittyvien kuvantamistutkimusten hallinta (PGP), 

avainkuvat (KIN), osin kuvien yhdenmukainen esittäminen (CPI)

 kuvantamisen asiakirjojen välittäminen (XDS-I) ja näyttäminen 

 myös havaintoja, että monia seikkoja ratkaistu jo 

nykyjärjestelmissä
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 Patient Care Devices

 eri laitteiden tuottaman datan välittäminen esim. 

sairaalasovelluksille yhdenmukaisesti (DEC)

 Laboratory

 laboratorion työnkulut (LTW), laboratoriotulosten 

tietosisällöt (XDS-LAB), näytteiden 

viivakooditarrojen tuottaminen (LBL), vieritestaus 

(LPOCT), koodistojen jakelu (LCSD)

 Patient care coordination

 henkilökohtaisen terveyskertomuksen tietojen jako 

(XPHR)

 Quality – keskeneräinen, ei vielä hyödynnettävissä

 laatu, kansaterveys, tutkimus, jne. 

31

Kotimaassa erityisesti esillä olleet 

IHE osa-alueet -2 (SIG-ryhmä + kyselyt)
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IHE IT Infrastructure (ITI) : 

Cross-Enterprise Document Sharing (XDS)

 potilasdokumenttien tallettaminen ja jakaminen eri järjestelmien ja 

organisaatioiden välillä

 Suomessa kansallisesti samantyyppinen, mutta eri standardeihin 

perustuva ratkaisu: alueellinen XDS-käyttömahdollisuus ollut esillä

 ”IHE XDS on Suomen kannalta edelleen kolme ongelmaa 1. arkistointi-

ominaisuudet 2. turvallisuus ja sähköinen allekirjoitus 3. luovutukset, joita 

toteutettu ratkaisu ei anna tukea toteuttaa Suomen määräyksiä”
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IHE IT Infrastructure (ITI) : 

Patient Demographics Query (PDQ)

 potilaan perus- ja käyntitietojen kysely keskitetystä tietovarastosta

 kyselyjen hakuehtoina esim. 

nimi, tunniste tai osittainen 

tunniste, syntymäaika, 

potilaspaikan tunniste

 HL7 v2.5
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IHE IT Infrastructure (ITI) : 

Patient Administration Management (PAM)

 erityisesti ensihoidon ja akuutin hoidon potilaan perustietojen ja 

käyntitietojen jakaminen ja yhdistäminen eri toimijoiden välillä

 muiden (esim. radiologia, laboratorio, kardiologia) sovellusalueiden 

osana potilaan perus-, käynti- tai tunnistetietojen hakeminen, 

yhdistäminen ja päivittäminen

 HL7 v2.5
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IHE IT Infrastructure (ITI) : 

Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR)

 dokumenttien jako järjestelmien välillä kahdenvälisin yhteyksin 

(ilman XDS-infrastruktuuria)
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IHE Radiology (RAD): 

Scheduled Workflow (SWF)

 radiologian työnkulun ja tiedonsaannin kehittäminen 

potilastietojärjestelmän, radiologian tietojärjestelmän ja kuva-

arkiston välillä, HIS-RIS-PACS-työnkulun integraatiot
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IHE Radiology (RAD): Cross-enterprise Document 

Sharing for Imaging (XDS-I)

 kuvien ja niihin liittyvien tietojen kuten lausuntojen jakaminen 

organsiaatioiden sisällä ja välillä 

 kuvantamisen asiakirjojen välittäminen: keskeisiä DICOM objekteja + 

keyimages+ näytettävät raportit

 hyödyntää ja laajentaa yleistä XDS (Cross-enterprise Document Sharing) 

profiilia
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IHE Patient Care Devices (PCD): 

Device Enterprise Communication (DEC)

 hoitoon liittyvien laitteiden (mm. elintoimintojen seuranta, 

vieritestit, infuusiopumput, anestesiajärjestelmä, ventilaattorit, 

dialyysijärjestelmät) ja tietojärjestelmien välinen kommunikaatio
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IHE Patient Care Coordination (PCC) : 

Exchange of Personal Health Record Content (XPHR)

 yhteenvetotietojen välittäminen henkilökohtaisten 

terveyskertomusten (PHR) ja potilaskertomusjärjestelmien välillä

 nojautuu useisiin sisältöä määritteleviin ja tarkentaviin 

standardeihin:

 AHIMA PHR common data elements: tietosisältöjen määrittely

 CDA R2: dokumenttiformaatti

 HL7 Care Record Summary / ASTM CCR: yhteenvetotiedot

 ASTM/HL7 CCD: rajoitteet yhteenvetotietojen käytölle CDA:ssa

 HL7 PHR functional model: PHR-järjestelmien toiminnallisuus

 LOINC: tietosisältöjen koodaus
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IHE ja HL7

 ”IHEn ja HL7:n välinen suhde pitäisi määritellä selkeästi.”

 monet IHE-profiilit viittaavat ja tarkentavat HL7-

standardeja (mm. HL7 versio 2 ja versio 3 -sanomat, CDA, 

CCOW)

 mutta samoin monia muita standardeja, ei aina HL7:aa 

tiettyyn käyttötarkoitukseen

 monet kansainvälisesti IHE:en osallistuvat henkilöt ovat 

mukana myös HL7-standardoinnissa

 IHE ja HL7 kuitenkin erillisiä organisaatioita, joiden välille 

solmittu MoU (Memorandum of Understanding)

 Suomessa: IHE-toiminta organisoitunut tällä hetkellä HL7 

Finland ry:n SIG-ryhmäksi

 sopii yhdistyksen perustavoitteeseen

 pidemmällä aikavälillä erillinen yhteisö / yhdistys mahdollinen

43
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IHE ja SOA (palveluarkkitehtuuri)

 SOA (service-oriented architecture)

 järjestelmien kehittämisessä käytetty lähestymistapa, jossa prosesseja tai 

sovelluksia koostetaan itsenäisistä ja uudelleen käytettävistä palveluista

 keskeistä rajapinnat, joustavuus, liitettävyys

 IHE ja SOA – yhteistä

 pyrkimys standardoida yleiset ja yhteiset osat

 komponentti / aktoriajattelu, usein prosessikeskeisyys

 monet SOA-ratkaisuissa hyödynnetyt web services- ja XML-tekniikat 

käytössä joissakin IHE-profiileissa

 suunniteltu mm. SOA-määrittelyihin perustuvia IHE-profiileja

 IHE ja SOA – eroja

 SOA usein korkeammalla abstraktiotasolla – eikä ota lähestymistapana 

kantaa tarkkoihin teknisiin ratkaisuihin

 IHE ”hakkaa kiveen”, SOA ”liittää kuminauhalla”, mutta myös SOA:ssa 

peruspalvelujen tiukka määrittely tarpeen

 Suomessa: mm. SOLEA- hanke ja HL7-toimijat aktiivisia IHE + SOA 

yhteensovittamisessa

44
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IHE ja Continua

 Continua Health Alliance: 

 teollisuusallianssi personal health care -alueelle 

 fitness & wellbeing

 krooniset sairaudet

 vanhusten palvelut

 ohjeistoja ja yhteentoimivuussertifikointeja

 yli 150 yritystä

 etenkin IHE:n patient care devices alueella viitattu 

samoihin standardeihin (etenkin ISO/IEEE 11073)

 tuore yhteistyöasiakirja (IHE + Continua Memorandum 

of understanding)

 Suomessa: useat yritykset molemmista kiinnostuneita, 

toimintaa linkitetty HL7-yhdistykseen
45
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IHE ja EU eHealth standards 

mandate

 eurooppalaisten standardointijärjestöjen (CEN/CENELEC/ETSI) 

projekti, vaihe 1 valmistumassa

 eHealth-INTEROP -raportti, jossa suosituksia yhteentoimivuuden 

parantamiseksi Euroopan tasolla, liittyen Euroopan komission 

mandaattiin M/403

 keskeinen suositus: 3 tasoa yhteentoimivuutta tukevia määrityksiä

 pohjastandardit (tarkat tai yleiset) – 300-500 kpl

 profiilit (pohjastandardien yhteiset soveltamisoppaat) –

30-50 kpl

 yhteentoimivuusmääritykset (paikalliset soveltamisoppaat) –

300-500 kpl

 ensimmäiset edistettävät yhteiset profiilit / käyttötapaukset:

 potilaan ja palvelun antajan tunnisteet, potilaan yhteenvetotiedot

 2. vaiheessa mm. radiologian ja laboratorion työnkulut

 useilla 1. ja 2. vaiheen käyttötapauksilla läheinen yhteys IHE-

profiileihin 
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Yhteenveto

 IHE-tietämystä ja aiempia selvityksiä saatavilla:

 http://his.uku.fi/ihe

 hyödyntämisselvitys valmistumassa pian

 kysely ja asiantuntijahaastattelut - tulokset

 kuvauksia eniten kiinnostusta herättäneistä profiileista

 Suomen IHE-kiinnostuksen kohteet pääosin vakiintuneimmilla 

aihealueilla

 toisaalta myös uusissa alueissa mielenkiintoa (esim. 

henkilökohtainen terveyskertomus PHR, laiteliitännät)

 toimittajilla valmiuksia useilla osa-alueilla

 IHE linkittynyt monilla tavoin osaksi kansainvälistä standardoinnin 

ja yhteentoimivuuden kenttää

 hyödynnettävyyden arviointiin hankkeita, hankintoja ja 

tuotekehitystä varten jo runsaasti tietoa ja materiaalia saatavilla

 mutta aina arvioitava tilannekohtaisesti, mitä voidaan ja kannattaa 

soveltaa
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