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Matkan varrelta
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HL7 Finland ry pyysi ehdotuksia FHIR-

demonstraatioprojektista

Gofore tarjosi omaa ehdotustansa 

joulukuussa 2015

Juttu lähti kasvamaan tammikuussa 2016:

”Jos pyydettäisiin useampi mukaan?”

”Saataisinkohan 3-4 muuta mukaan?”

Kutsu oli avoin kaikille

Tehty työ perustuu pääosin 

vapaaehtoisuuteen (Goforelle maksettiin 

pieni koordinointipalkkio)

Tarjolla oli mahdollisuus 

Oppia uutta

Rakentaa pohjaa tulevaisuuden ratkaisuille 

Tehdä yhteistyötä edelläkävijöiden kanssa

Edistää FHIR-rajapinnan käyttöönottoa

Näkyvyyttä!

Fast Healthcare Interoperability Resources, FHIR, \ˈfī(-ə)r\



Mukana olivat
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50+ henkilöä, 20 organisaatiota

Määrä kertoo suuresta mielenkiinnosta ja 

halusta panostaa FHIR-standardin 

käyttöönottoon

Erittäin laaja ja monipuolinen tarjonta 

ratkaisuja

Kokonaisarvosanat demoprojektista: 



Aikataulu
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Yhteinen aloitus 19.2.2016

3kk erittäin positiivista yhteistyötä

Kokoontumisia 5kpl

Sähköiset työkalut jatkuvaan 

kommunikointiin: Google Apps, Slack

Yhteinen demo 23.-25.5.2016
Helmi Maalis Huhti Touko

Projektin

kick-off
Konseptien suunnittelu

Toteuttaminen yhteistyössä

Valmista!

Käytännön asiat



Kokonaiskuva
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Kokonaisuudessa hyvin erityyppisiä 

järjestelmiä:

Potilas- ja asiakastietojärjestelmiä

Kliinisiä erityissovelluksia (lab, rtg)

Omahoidon sovelluksia

Sähköisen asioinnin sovelluksia

Päätöksentukijärjestelmä

Täydentäviä järjestelmiä

Omatietovarannon testiympäristö



Omatietovarannon testiympäristö
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Kelan tarjoama palvelu

Toteutus perustuu HAPI-FHIR avoimen 

lähdekoodin projektiin

Java (1.6+ compatible)

Apache Software License, v2.0



Kokemuksia FHIR-standardista - Mikä oli helppoa?
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”Tämä on ollut suoraviivaista” 

(toteutuksesta) 

”Hyvin tutunoloinen” (rajapinnasta)

”Meillä ainakin on homma edennyt 

ihan hyvin” (toteutuksesta)

”Ei tässä ole ollut ongelmia”

Arvosanat FHIR:n toteutettavuudesta



Kokemuksia FHIR-standardista - Mikä oli vaikeaa?
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Kaipailtiin lisää koodiesimerkkejä (nyt 

niitä jo löytyy)

Standardin keskeneräisyys (osalle 

sovellusalueista)

Enemmän esimerkkejä miten soveltaa 

Suomessa kansalliseen käyttöön



Avoimen lähdekoodin toteutukset
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Gofore

Blood pressure and weight measurement

system for heart diseased groups

https://github.com/gofore/fhir-demo

Duodecim

FHIR gateway for EBMeDS

https://github.com/ebmeds/ebmeds-fhir



Palaute ATK-päiviltä
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Muutama messuilta poimittu kommentti: 

”Nyt näyttää siltä, että FHIRiä ollaan nyt 

oikeasti ottamassa käyttöön”

”Tässä on saatu 3kk aikaan paljon 

enemmän kuin monessa hankkeessa 

pidemmässä ajassa”

”Erinomaisesti tehty demo”

”Yllättävän nopeasti aikaansaatu 

yhteensopivuus näinkin monen osapuolen 

järjestelmien kesken”

Moni kommentoi sitä, että FHIR on todella 

vahvasti esillä ATK-päivillä

Maanantaina 23.5. järjestetty 

demotilaisuus veti salin täyteen yleisöä

Keskustelua syntyi ja ihmiset olivat oikeasti 

kiinnostuneita siitä mitä saatiin aikaiseksi 

ja miten

Posterit ja käsiohjelmat toimivat – ihmiset 

suunnistivat liekkilogojen luokse

HL7 Finland ry:n palaute: Juha Mykkänen 

ja Jari Porrasmaa kommentoivat 

demonstraatioprojektia positiivisesti



FHIR standardi ja demonstraatioprojekti
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