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Namn på mötet. CEN TC251 Health Informatics Gemensamt WG 1 och WG 2 möte
Plats: Dublin, Irland
Datum för mötet. 2013-05-15
Svensk spegelkommitté: SIS TK 334
Svensk spegelgrupp: AG 6

Antal personer och länder de kommer från: Det var 16 deltagare. I mötet deltog under någon punkt ytterliggare
2 personer som kom från WHOIT-mötet som pågick parallellt i Dublin.
Stephen Kay UK (convenor WG1)
Davie Hay UK (convenor WG2)
Pier Angelo Sottile Italy (vice-convenor WG1)
Shirin Golyardi Netherlands (secretary WG1)
Hayley Miller UK (secretary WG2)
Maria Chiara Orlandi CEN consultant
Laszlo Balkanyi Croatia
Gerard Freriks Netherlands
Robert Stegwee Netherlands
Knut Lindelien Norway
Torbjørn Nystadnes Norway
Adolfo Muñoz Carrero Spain
Per-Arne Lundgren Sweden
William Goossen Netherlands (teleconference)
Helen Broberg Sweden (teleconference)
Nicholas Oughtibridge UK (teleconference)

Svenska deltagare: Från Sverige deltog Per-Arne Lundgren (fysiskt närvarande) och Helen Broberg (telekonferens)
Vad mötet handlade om
Mötet summerade pågående aktiviteter inom WG1 och WG 2. Rapport lämnades från TC 215 ISO möte i Mexico.
Planering av och beslut om aktiviteter och ställningstagande för det fortsatta standardiseringsarbetet såväl inom CEN som
ISO.

Inledning
Steven Kay, convenor WG1 och Davie Hay, convenor WG2 var ordföranden för mötet.

WG 1
Steven rapporterade om:

Projekt Antilope
Steven Kay berättade om projektet Antilope. Det är ett projekt finansierat av Europeiska Kommissionen som startats av
IHE. Projektet skall stödja användandet och test av standarder för att utveckla det europeiska interoperabilitetsramverket.
På http://www.eurorec.org/RD/antilope.cfm finns mer information om projektet. CEN TC 251 kommer att delta som
experter i arbetet. Steven Kay och Davie Hay representerar CEN i arbetet. Steven planerar att använda CEN arbetsgrupper
som stöd för honom och Davie i arbetet vilket innebär att vi som arbetar i dessa grupper tar upp frågorna i våra
spegelgrupper och TK för diskussion och återföring av synpunkter.
Till TK: Detta är en aktivitet som kan vara viktig att följa.

ISO möte i Mexico
Steven rapporterade att WG1 heter Architecture, Frameworks and Models. Steven föreslog att samtliga medlemmar i WG1
och tidigare WG 8 kontrollerar med sina nationella standardorganisationer att man är nominerade till den nya WG 1. I
Mexico hade ett antal medlemmar i tidigare WG 8 inte automatiskt överförts till nya WG 1 vilket ställde till problem med
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vilket underlag man fått och information om aktiviteter. Sverige hade tre deltagare på ISO mötet. För information om ISO
mötet hänvisas till deras reserapporter.
Till TK: Kontrollera nomineringarna till ISO WG1.

Rapport från EuroRec Convergence workshop (20-21 March)
Mötet handlar om att öka förståelsen för och se sambanden mellan projekt och aktiviteter som är europeiskt finansierade.
Steven förde fram CENs arbete med Concurrent use of HISA, 13606 och Contsys som en aktivitet för att öka förståelsen.
Rapporten från Madridmötet kommer att komma som en del av rapporten från Eurorecmötet. På
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9669 finns inbjudan till mötet.

Enterprise architecture within healthcare
Pierre Angelo presenterade status för arbetet med Standards in Enterprise Architecture. Arbetet syftar till: “… at describing
how Enterprise Architecture may be used within healthcare, on regional or larger hospital level in Europe, how it relates to
the major CEN and ISO standards within this domain, and how these standards may be used together with Enterprise
Architecture”. Arbetet kommer att tas upp igen då Fredrik Endsleff som är projektledare framöver kommer att ha tid att
driva det vidare. Input och fler aktiva deltagare efterlystes.
Till TK: Kontrollera nominering av deltagare från Sverige. Kan behöva göras om.

Revision av EN 13606
Steven informerade bl a om att alla delarna revideras samtidigt, att scopet inte förändras och att man håller på att bestämma
hur förhållandet till HL7 CDA och till CIMIs arbete skall se ut. Intrycket från Steven var att arbetet går långsamt och att det
inte händer så mycket.
Torbjörn Nystadnes presenterade sina synpunkter på hur inriktningen på revisionen av 13606 bör se ut utifrån ISO 18308.
Torbjörn menar att scopet måste bli mer flexibelt och förordade två modeller – en som Torbjörn kallade lean och en rikare
modell och i konsekvens med detta två nivåer på tester av conformance. Tiden räckte inte till för någon djupare diskussion
eller ställningstagande till Torbjörns förslag. Mötet beslutade att stödja att förslagen diskuteras i 13606 projektgrupp.
Helen Broberg och Jessica Rosenälv som båda deltar i arbetet med revision av EN 13606 har ansvaret för att löpande
konsultera, informera och diskutera revisionsarbetet med AG6 och TK. Även Karl Henrik Lundell deltar i revisionsarbetet.
Till TK: Hur stödja att arbetet med revisionen tar fart. Diskutera med Helen, Jessica och Karl Henrik.

2nd Workshop on Concurrent Use of EHRCOM, Contsys and HISA
Rapporten från mötet är distribuerad och finns även på www.ehealth-interop.eu and the Linkedin Group Health
Informatics. Steven konstaterade att intresset för projektet är mycket stort och att det är en viktig aktivitet att dra slutsatser
från och driva framåt. Nästa möte är i Delft 7-8 augusti. Svenska deltagare i Madrid var Helen Broberg och Karl Henrik
Lundell.
Till TK: Diskutera hur TK kan stödja spridningen av information om arbetet och att aktivt stödja slutsatser och förslag från
arbetet och stödja svenska deltagare med att påverka arbetet med svenska synpunkter..

CIMI – Clinical Information Models Initiative
Nicholas Outbright presenterade status för CIMI arbetet. Referensmodellen bedöms vara relativt stabil. Målet är ett open
source bibliotek av kliniska informationsmodeller. Modeller som DCM, CDA, arketyper (openehr, CEN) m fl modeller
hoppas man kunna översätta till en enhetlig template. Det kräver bl a gemensam representation av referensmodellen och en
gemensam referensterminologi.
Till TK: Bedömningen att CIMI håller på att få en stabil referensmodell.

WG 2
Davie Hay, convenor CEN WG2 tog upp tre standarder (EN 12611, 1614 and 12381) som skall revideras och som behöver
experter för att komma vidare. Davie var intresserad av namn på personer som deltagit i de tidigare arbeten och som kan
vara intresserade av att delta i revisionen. Även nya personer är av intresse.
Förslag för EN 12611 Medical Informatics - Categorial Structure of Systems of Concepts - Medical Devices är att kontakta
standardgrupper (t ex ISO/TC 215/JWG7) som arbetar med medical devices och förhöra sig om intresse att delta.
För En 1614 pågår ett arbete inom IHTSDO som CEN bör harmonisera sig med. Beslut att försöka få ett samarbete med
IHTSDO i denna fråga.
En 12381 Health informatics Time standards for healthcare specific problems kommer att diskuteras på nästa WG 3 ISO
möte och frågan då är om revisionen kan göras gemensamt av ISO och CEN. Det finns ett intresse för 12381 och flera
länder och individer har bedömt att det fortfarande är en användbar standard som borde få mer uppmärksamhet.
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Till TK: Har någon från Sverige deltagit i utarbetandet av någon eller flera av standarderna? Finns det intresse att någon
deltar i ev revisionsarbete? Min minnesbild är att vi deltagit i ett eller flera av ovanstående arbeten.

Kommande möte
7 – 8 augusti Concurrent use of HISA, 13606 och HISA
21 – 27 oktober, ISO TC 215 möte i Sydney
I oktober gemensamt möte CEN WG1 och WG 2
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