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Finlandin toiminnan painopisteet

Tarkoituksena käydä läpi jäsenistön tarpeita ja ajatuksia IHE Finlandin 
toimintaan liittyen sekä konkreettisemmin kirjata toimenpiteitä IHE 
Finlandin v.2020 toimintasuunnitelmaan.

a) Mihin IHE Finlandia tarvitaan?

b) IHE Finlandin tärkeimmät hyödyt asiakkaille

- IHE Finlandin painopisteiden tunnistaminen

- IHE Finlandin toiminnan suunnittelu ja linjausta toimintaan
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IHE Finlandin toiminnan osa-alueita

1. Kansainvälisen toiminnan seuranta

2. Koulutukset 

3. Foorumi integrointitarpeiden käsittelyyn

4. Tukea konkreettisille kehityshankkeille

5. Ratkaisujen toimivuuden testaaminen ja esittely
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1. Kansainvälinen toiminta

IHE Finland on IHE Internationalin ja IHE Europen jäsen.

Nykyisellään seurataan kansainvälistä toimintaa ja osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan mm. General Assemblyt ja IHE Symposiumit, 
IHE Connectathonit,  IHE Europe Task Forcet.

1. Tiedottaminen – mitä IHE-rintamalla tapahtuu maailmalla.

2. Kartoitukset – mitä IHE-profiileja voitaisiin Suomessa hyödyntää.

---------------

Onko esim. kansainvälisen toiminnan viestinnässä, tietojen 
jalkauttamisessa tai muuten kehitettävää?
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2. Koulutukset

2019: IHE Finland ja HL7 Finland – Koulutus 1.-3.10.2019

”Introduction to Healthcare interoperability standards” (1 päivä) ja ”IHE 
XDS / XDS-I (incl. Kvarkki)” (2 päivää)

2018: Työkokouksen ohessa DCP- ja DCTM- profiilien esitys

2017: Advanced XDS -koulutus 20.-21.3.2017

---------------

Miten tärkeinä koulutukset nähdään / millaisia koulutuksia halutaan?
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3. Foorumi integrointitarpeiden käsittelyyn

Tätä ei ole tunnistettu riittävän selkeästi IHE Finlandin rooliksi

Ajatuksena ilmeisesti ollut:

- Tarvelähtöisempi integraatioiden suunnittelu

- Työnkulkujen tehokkuus, parhaat käytännöt

- Tilaaja/toimittaja-kommunikaation tehostuminen integroinnissa

---------------

Vaatisiko parempaa integrointitarpeiden ja -vaatimusten keräämistä?

Onko tätä tunnistettu riittävän selkeästi IHE Finlandin rooliksi, tai 
onko tätä edes tarpeen edistää IHE Finlandin osalta?
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4. Tuki konkreettisille kehityshankkeille

- Kansallisten käyttöönottojen ja tarkennusten tukeminen

- Konkreettinen esimerkki Kvarkki & XDS-profiilit

- Sittemmin muiden IHE-profiilien soveltamiskohteiden puute, joka ei 
ole konkretisoinut tätä osa-aluetta viime aikoina

- Toimintasuunnitelmassa FHIR-standardin hyödyntäminen ja mm. FHIR-
standardiin perustuvat IHE-profiilit ovat myös IHE-toiminnan yksi 
keskeinen painopiste.

---------------

Mitä konkreettisia kehityshankkeita on, joissa sovelletaan 
standardeihin perustuvien IHE-profiileja? 

Miten kehityshankkeita tunnistetaan?

Miten vahvana FHIR:n edistäminen nähdään olevan IHE Finlandin 
toiminnan fokusta (vs. HL7 Finland)?
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5. Ratkaisujen toimivuuden testaaminen ja esittely

- Keskeinen osa kansainvälistä IHE-toimintaa on testaamiset, kuten IHE 
Connectathonit tai Projectathonit

- Suomesta on järjestelmätoimittajia osallistunut Connectathoneihin

- Suomessa ei kuitenkaan ole erikseen järjestetty yhteentoimivuus-
/testaustapahtumia

- ATK-päivien yhteydessä ollut esittelyjä, esim. FHIR-demo (v.2016)

---------------

Onko kansainvälinen toiminta tässä riittävää, vai tarvitaanko tähän 
jotain aktiviteetteja Suomeen?

Pitäisikö IHE-profiileihin liittyvien ratkaisujen esittelytilaisuuksia 
järjestää? 

Onko järjestelmätoimittajille intressejä esitellä ratkaisumalleja?
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Työkokoukset

- Työkokouksia pidetty 2-4 kertaa vuodessa

- Yleensä HL7 teknisen komitean kanssa samana päivänä

- Osallistujamäärä ollut vaihtelevaa 10-30 henkilöä

- Lisätty viime vuonna Skype-osallistumismahdollisuus, osallistujamäärä 
ei kuitenkaan ole juurikaan kasvanut

- Aihealueet valitettu co-chairien toimesta

---------------

Onko työkokouskäytännöissä jotain kehitettävää?


