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Kuulumiset IHE Intl kokouksesta

14-15.4.2018 (la-su), Haag

• ”Strategic retreat”, käytännössä noin 10-tuntisia työpäiviä yhdessä 
kokoushuoneessa.

• Paikalla edustajia erityisesti Pohjois-Amerikasta, IHE-Europe, IHE-
Japani.

• Keskustelua strategisista painopisteistä

– IHE Services

– Markkinointi ja koulutus

– IHE:n suhtautuminen uusiin standardeihin ja teknologioihin

– Yhteistyö HL7:n, PCHA:n, WHO:n ja muiden (standardointi)järjestöjen 
kanssa
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IHE Intl

Expanding IHE Services

• Ei tarvitse keskittyä sertifiointiin (mm. kouluttajien sertifiointiin), 
vaan mieluummin profiilien kehittämiseen, niin että muut sertifioivat.

• Koulutuspalveluissa pitäisi panostaa profiilien yhdistämiseen eikä 
yksittäisiin profiileihin. Miten ratkaistaan joku ongelma ja miten 
rakennetaan IHE-profiileihin perustuvia arkkitehtuureja.
– Painopiste siis kokonaisarkkitehtuurissa

• Kouluttajien sertifiointi on ulkoistettu. Se on hyvä asia, koska se toimii 
eikä se ole IHE:n ydinjuttu.

• Profiilien kehittäminen ei riitä - pitää myös olla suunnitelma, miten 
profiili jalkautetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.
– Tästä vietävä viesti erityisesti Deployment Komiteoille

• Tavoitteena on IHE Services -toiminnon siirtäminen IHE-Europesta 
IHE-Internationalin alaisuuteen, päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.
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IHE Intl

IHE:n suhtautuminen uusiin standardeihin ja teknologioihin

• Blockchain-strategia: useampi domain-komitea (4?) IHE:n sisällä on jo 
pohtimassa Blockchainin soveltamista eri tarkoituksiin.

• IHE Intl Board ei erityisesti suosita blockchainin käyttöä eikä sen 
välttämistäkään. Se on teknologia, jota voi käyttää.

• Ongelmana tässä on ehkä se, että ulkopuolelta katsottuna IHE saattaa 
vaikuttaa "vanhanaikaiselta" kun muualla ei nähdä sisällä tapahtuvaa 
innovaatiota ennen kuin joku profiili on oikeasti julkaistu.

• Kirjoitetaan White Paperit uusista teknologioista, niin saadaan myös 
kesken oleva työ paremmin näkyviin.
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IHE Intl

IHE:n suhtautuminen uusiin standardeihin ja teknologioihin

• FHIR on standardi muiden joukossa, ei ole tarkoitus päivittää kaikkia 
nykyisiä standardeja käyttämään FHIRia.
– Saa käyttää muitakin standardeja jos ovat järkevämpiä.

– FHIR on nyt kuitenkin hyvin esillä, ja IHE on kehittänyt lukuisia FHIR-
pohjaisia profiileja.

– Tarvitaan lisää yhteistyötä FHIR-porukoiden kanssa. Olisi tärkeää käyttää 
samoja työkaluja kehitystyössä.

• DICOM Webillä ja FHIRilla on yhteinen työryhmä.
– FHIR-resurssista on linkit DICOM Web -resursseihin. 

– HL7 vastaa FHIRista ja DICOM vastaa DICOM Webistä, ja niiden välillä on 
linkki. DICOM Web voi palauttaa myös esim. JPEGiä.

• FHIR-pohjaiset IHE-profiilit on nyt rekisteröity osoitteessa 
http://www.fhir.org/guides/registry

• Genomiikka on yksi potentiaalinen aihe.

http://www.fhir.org/guides/registry
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IHE Intl

Gemini-projektin alku

• A Joint Venture of IHE and HL7 to Advance use of FHIR for 
Interoperability

• Tavoitteena on ratkaista sekä HL7:n että IHE:n markkinointihaasteita:
– HL7: FHIR on saanut paljon näkyvyyttä, ja profiileja on syntynyt hyvin. 

Profiilit eivät kuitenkaan ole yhteensopivia keskenään, ja 
pohjastandardin päivitykset ovat aiheuttaneet hämminkiä. Tätä on 
näkynyt myös Connectathoneissa.

– IHE: vaikka IHE tuottaa nykyisinkin paljon FHIR-pohjaisia profiileja, 
edelleen esiintyy välillä kysymyksiä “kumpi on parempi, IHE vai FHIR?”

• Yhteistyö FHIR-profiilien kehittämisen osalta on projektiluonteista
– Argonaut, ONC, useat aluekohtaiset projektit, ks. vaikka

www.simplifier.net

– Aitoja kv-profiileja juuri ole. IHE:n FHIR-profiilit ovat käytännössä ainoita
kv-profiileja.

http://www.simplifier.net/
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IHE Intl
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IHE Intl

Gemini-yhteistyön pohjana

• Statement of Understanding between IHE and HL7

Missio

• Yhteistyön tiivistäminen HL7:n ja IHE:n välillä FHIRin kehittämisen 
osalta

Tasa-arvoisuus

• GEMINI on aidosti yhteinen projekti, omistajuus tuotoksiin jaetaan
osapuolten kesken 50/50-periaatteella, ja projektilla on yhteinen
johto.
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IHE Intl

Osa-alue 1: “FHIR-pohjaisten IHE-profiilien kehittäminen”

• FHIR-pohjaisia IHE-profiileja hallinnoidaan IHE-sateenvarjon alla, mutta HL7 
osallistuu työhön

• Myös toisin päin, IHE:n asiantuntijat osallistuvat HL7:n FHIR-toimintaan

• Samat työkalut, yhteiset projektit, vastavuoroinen tiedonanto jne.

Osa-alue 2: “FHIR-pohjaisten IHE-profiilien julkaiseminen”

• Linkit julkaistaan fhir.orgissa

Osa-alue 3: Testaus

• Asemoidaan FHIR-Devdays, FHIR-Connectathonit, IHE-Connectathonit, IHE 
Conformity

• Arviointimenettelyt

Osa-alue 4: Pilottihankkeet

• Sovitaan muutama pilotti toiminnan käynnistämiseksi

Osa-alue 5: Yhteinen viestintä ja markkinointi

• Pääkanavana viestinnälle, markkinoinnille, koulutusmateriaaleille fhir.org
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IHE Intl

Hallintamalli

• Perustetaan yhteinen johtoryhmä

– Raportoi IHE:n ja HL7:n Boardeille

– Vastaa strategiasta ja suunnittelusta

– Hyväksyy Gemini-aliprojektit

• Perustetaan ”Tiger team”

– Raportoi yhteiselle johtoryhmälle

– Suunnittelee ja organisoi yhteistyön nykyisten ryhmien välillä

– Tunnistaa kohteet, joissa yhteistyö voi tuottaa tuntuvia tuloksia 
yhteentoimivuuden osalta parhaiten
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IHE-Europe

Internal rules

• Kommentoitiin, että IHE-Europen toiminta vaikuttaa joissakin asioissa 
kaupalliselta. IHE-Services ja osallistuminen EU-projekteihin (jotka ovat 
luonteeltaan tiettyjä kilpailutuksia) kertoo tästä.

• Sääntöihin lisättiin kohta, jonka mukaan jos IHE-Services osallistuu 
kilpailutuksiin tai projekteihin, IHE-Europe:n johtoryhmällä (Steering
Committee) on mahdollisuus vastustaa. Kuka tahansa jäsen voi vaatia 
äänestystä jos haluaa kahden viikon sisällä, ja SC päättää asiasta tässä 
tapauksessa. 

– Tämä kohta esti uusien sääntöjen hyväksymisen, hiotaan se vielä kuntoon. 

• Uusissa säännöissä ehdotettiin myös NDA:n allekirjoittamista. 

– Tämä aiheutti paljon keskustelua. Kävi ilmi, että suurin osa porukasta 
vastustaa NDA-sopimuksien allekirjoittamista.

– NDA-vaatimus tulee alun perin IHE Intl:n suunnalta (siellä joku jäsen julkaisi 
joskus salassa pidettävää tietoa). Äänestettiin NDA-kohtaa ja se kaatui. 
Korostettiin avoimuutta kaikessa.
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IHE-Europe

IHE-Services

• Projekteina eHealthSuisse, Sequoia, AS4 proposal (EU-projekti, DG 
Connect), Ireland Test Harness, Gazelle maintenance projects

• New opportunities: Saudi Arabia relaunch of 2014 project, Cyprus
Interoperability Framework, Polish Training program, SIL Asia Lab

• Gazelle-sopimuksia noin 15

• Perustettu Gazelle User Group
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IHE-Europe

EU-affairs

• EURO-CAS: Osa deliverable-dokkareista on jo hyväksytty, osa 
valmistuu vuoden loppuun (luonnokset on jo tehty).

• EU project: Trillium Bridge II, osa deliverable-dokkareista on jo 
valmiina. Projekti keskittyy International Patient Summary -
sisältöihin.

• eHealth Stakeholder group

• PCHA/COCIR: joint position paper julkaistu

• XDS metadata: guidelines julkaistu, seuraavaksi julkaistaan EU white 
paper

• WE4AHA: AHA blueprint Digital Transformation of Health and Care 
for Ageing Society and EIP on AHA. Käyttötapausten määrittely. 



15

IHE-Europe

IHE Connectathon 2018

• ~ 100 järjestelmää

• 1 connectathon, 2 projectathons: Sveitsi (6 toimittajaa) ja EFA/Saksa 
(5-6 järjestelmää).

• IES-testaussessio (6-7 järjestelmää): Integrating the Energy System

• 60 monitoria, enemmän kuin viimeksi

• Eyecare ensimmäistä kertaa

Vuoden 2019 Connectathon on Rennesissä (Ranska).


