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Ohessa tilannepäivitystä IHE-asioista. Jakelussa on tällä kertaa mukana SIG-käynnistyksen vuoksi aiempiin 
IHE-tilaisuuksiin osallistuneita, myös laajemmin kuin vain "valmisteluun ja seurantaan ilmoittautuneet". 
Ilmoittakaa suoraan minulle mikäli ette halua aihetta koskevia viestejä jatkossa. 
 
1. 
HL7 Finland IHE SIG avauskokous pidetään 2.6. klo 13 Helsingissä. Tilaisuus on avoin kaikille IHE-toimintaan 
osallistumisesta kiinnostuneille. Agenda, toimintasuunnitelmaluonnos, ilmoittautumisohje ja tarkemmat 
sijaintitiedot löytyvät osoitteesta: 
http://his.uku.fi/ihe/0806ihekutsu.doc 
Tervetuloa! 
 
2. 
Tekes ja Terveysteknologian liitto FIHTA ovat päättäneet rahoittaa IHE-hyödyntämisselvityksen. Selvitystä 
toteuttaa Kuopion yliopisto, sen ohjausryhmä kokoontui huhtikuun lopussa ja työ jatkuu syksyyn saakka. 
Työn tavoitteina on: 
* kartoittaa suomalaisten toimijoiden kannalta kiinnostavimmat IHE-profiilit ja tuottaa niistä tiivistetyt 
kuvaukset 
* tarkentaa suomalaisten toimijoiden tarpeita ja mahdollisuuksia IHE-profiilien hyödyntämiseen tuotteissa ja 
hankkeissa 
* tuottaa edellä mainittujen pohjalta IHE-hyödyntämisselvitys 
* kartoittaa suomalaisten toimijoiden halukkuutta osallistua kotimaiseen IHE-toimintaan 
* tarkentaa Suomeen soveltuvaa IHE-toimintamallia 
* tiedottaa Suomessa IHE-aiheista ja toiminnasta. 
 
Selvitys toimii myös SIG-toiminnan yhtenä taustahankkeena. 
 
Selvitykseen liittyen on koottu lista IHE-työkohteista ja valmiista profiileista/frameworkeista, joista valitaan 
tarkemmin kuvattavia painotustenne pohjalta: http://his.uku.fi/ihe/IHEProfiles.doc 
 
3. 
IHE oli näkyvästi esillä helmikuun HIMSS 2008 -konferenssissa Orlandossa, Floridassa. Siellä myös järjestettiin 
erityisesti suomalaisia osallistujia varten tutustuminen Interoperability Showcase-alueeseen, jossa eri 
järjestelmät toimivat yhdessä virtuaalisten potilascasejen ympärillä. Suomalaisia osallistui myös IHE 
International Board -kokoukseen, jossa käsiteltiin mm. organisaatiouudistusta. 
 
Lisätietoja myös FinnWell-ohjelman uutisessa: 
http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/FinnWell/fi/Dokumenttiarkisto/Viestinta
_ja_aktivointi/Muu_viestinta_ja_aktivointi/Matkat/HIMSS08/IHE.html 
 
Suomalaisille pidetyt IHE-asiantuntijoiden esitykset (Charles Parisot ja Karima Bourquard) ovat myös 
saatavilla: 
http://his.uku.fi/ihe/IHE_for_Finnish_Delegation-HIMSS-2008-V1.pdf 
http://his.uku.fi/ihe/IHE_EUR_INT2008_0.2.pdf 
 
4. 
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IHE 2008 Euroopan Connectathon-testaustapahtumaan (Oxford, UK, 7.-11.4. 2008) osallistui myös 
suomalaisia yrityksiä. Tulokset eivät kuitenkaan ole vielä näkyvissä osoitteessa http://ihe.univ-
rennes1.fr/con_result/ 
 
5. 
IHE-asioista oli myös tietoisku 18.3. HL7 Finland -seminaarissa, ja aihe oli esillä Suomen Telelääketieteen ja 
eHealth-seuran kansallisissa seminaarissa 2.-4.4. IHE-ajankohtaista -esitys löytyy myös osoitteesta: 
http://his.uku.fi/ihe/IHE-HL7sem0803.pdf 
 
6. 
IHE Suomessa -esite on päivitetty. Uusi versio löytyy osoitteesta: 
http://his.uku.fi/ihe/IHE-esitev1.pdf 
Esitettä on jaeltu mm. Tulevaisuuden sairaala  seminaarin yhteydessä 28.-29.4. Esitettä on lupa käyttää myös 
tulevien tapahtumien yhteydessä. 
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