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Asialista:

1. Kokouksen avaus ja yleiset SIG-asiat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Mykkänen, sihteeriksi Hannu Virkanen.
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan ja todettiin että ensimmäiseen versioon on lisätty kohta 7.

2. Kansallinen kuvantamisen arkkitehtuuriselvitys - Kvarkki- hanke (pptx, Jari
Porrasmaa, THL)
Alustuksen pohjalta käytiin läpi kuvantamista osana Kanta-palveluiden kehittämistä sekä
käynnissä olevaa kuvantamisen selvityshanketta. Tavoitteena on laatia kokonaisarkkitehtuuri
kuvantamisen osa-alueelle sekä tukea potilasturvallisuuden ja hoitoprosessien kehittämistä.
Sisällöistä käytiin läpi muutakin kuin radiologia: valokuvat, videot yms. av-materiaali. Mm.
biosignaalit ja potilaan elinikäinen säteilyannos ovat mahdollisesti tulossa myöhemmin.
Hankkeen aikatauluja ja sisältöjä käytiin läpi, mm. eri vaihtoehtojen valikoiminen,
tarkentaminen ja siirtymäpolun laatiminen sekä kansainvälinen tilanne (Irlanti, Hollanti,
Ranska, Wales, Englanti). Tunnistettuja kansainvälisiä trendejä ovat mm. operatiiviset
tietojärjestelmät erilleen tietojen hallinnasta ja arkistoinnista, kansainvälisten standardien ja
profiilien hyödyntäminen, tietovarastojen keskittäminen. Hankkeen materiaalia on tulossa
jatkossa lausuntokierrokselle mm. arkkitehtuurimalleista.

3. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin / Kuvantamiskeskuksen XDS-kehitys (pdf,
Tuomo Mujunen, PSHP / Kuvantamiskeskus)

Tuomo Mujunen oli estynyt osallistumaan kokoukseen, mutta materiaali käytiin läpi
ja se toimi pohjana myös seuraavan kohdan keskustelulle. Yleisarkiston
toteuttamishanke etenee vuoden loppuun mennessä, ja hankkeessa on myös
keskitetyn potilastiedonhallinnan kehittämistä, joihin molempiin liittyy
kokonaisarkkitehtuurimenetelmien käyttöönotto.
4. Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin XDS-suunnitelmat (ppt, Seija
Viinikka, HUS)
Alustuksessa käytiin läpi HUS:in tallennuskerroksen uusimissuunnitelmia, joissa
XDS-pohjainen yleisarkisto ja useiden IHE-profiilien käyttö keskeisenä osana
suunnitelmaa. Keskusteltiin mm. XDS-I.b profiilista, joka on trial implementation
vaiheista. Mukana olleiden profiilien läpikäyntiä IHE SIG-kokouksissa kannatettiin.
Tarjouspyyntö on etenemässä jo kesän aikana. Aiheesta syntyi vilkas keskustelu,
jonka jatkaminen nähtiin tarpeelliseksi.
5. Keskustelu: Terveydenhuoltolain ja asiakastietolain vaatimukset ja IHE BPPC
mahdollisena toteutuskehikkona (pptx, johdanto: Jari Porrasmaa)
Alustuksessa ja keskustelussa käytiin läpi BPPC-profiilin yleiskatsausta, Suomessa
suostumukseen kohdistuvia vaatimuksia. Asiaan vaikuttaa lisäksi uudet HL7suostumusmäärittelyt. BPPC-profiilista on tunnistettu useita eroja Suomen
kansalliseen ratkaisuun ja sen vaatimuksiin (mm. kieltojen kaikkien piirteiden
toteuttaminen). Profiilin läpikäyntiä on tehty mm. IHE Internationalin Charles
Parisotin kanssa, ja löydettyistä korjaustarpeista on myös toimitettu korjauspyyntö
kansainväliseen kehitykseen.
6. HL7 Finland IHE 2011-projektin esittely (ppt, Hannu Virkanen / Juha Mykkänen,
Itä-Suomen yliopisto)
Alustuksen pohjalta esiin nousi mm. tarve sisällyttää tehtäviin IHE-määritysten
elinkaari, mukaan lukien revision / trial implementation määritysten suhde ja
pysyvyys sekä määrityksiin toimitettavat korjausehdotukset. Myös kansainvälisen
IHE-toiminnan edelleen selventäminen, joka suunnitelmassa onkin, nähtiin erittäin
tärkeänä. Lisää palautetta ja painotusehdotuksia sähköpostilla toivottiin osoitteeseen:
hannu.virkanen@uef.fi .
7. IHE SIG -toiminta 2011 ja ryhmän puheenjohtajien valinta
Aikaisemmista puheenjohtajista Arto Holopainen ja Juha Mykkänen jäävät pois IHE
SIG-vetovastuusta. HL7 Finland IHE SIG-ryhmän puheenjohtajiksi (co-chair)
valittiin Sanna Virkkunen (PPSHP, jatkaa), Jari Porrasmaa (THL, uutena), Antti
Leinonen (Accenture, uutena).
8. Ajankohtaisia IHE yms. asioita:
World of Health IT-kuulumiset
kuulumiset Kuopion ISO/CEN-standardointikokouksesta 23.-27.5.2011
epSOS - eurooppalaisen lääkemääräyksen määrittelyt ja testaus
Kohta jätettiin käsittelemättä aikataulusyistä – aiheista tiedotetaan mm. tulevissa
IHE-uutiskirjeissä.
9. Muut asiat
Ei muita asioita.

10. Seuraava kokous
Seuraava HL7 Finland IHE SIG –kokouksen aika sovittiin tarkennettavaksi HL7 CDA 2011
-projektin kanssa yhteistyössä, kokouksen ajankohta esimerkiksi elokuun 2011 lopussa.
Ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin myös IHE-postilistalla. Pj. päätti kokouksen klo 16:06.

