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Mötesprotokoll Drugs on FHIR 2016-12-15
Deltagare:
Fredrik Ström
Oscar Thunman (per telefon)
Fredrik Olofsson (per telefon)
Jonas Larsson
Jeffrey Martin
Helena Antonsson
Emmeli Gross
Mötet öppnades av Fredrik Ström.
1. Genomgång av förslag till styrande dokument
Efter diskussioner om det i förväg utskickade förslaget på styrande dokument
uppdaterades det med text om att kallelser även ska mailas till personer som anmält
intresse.
2. Beslut om att anta styrande dokument
Det uppdaterade styrdokumentet antogs. Det noterades speciellt att dokumentet är
ett levande dokument som kan uppdateras allt eftersom arbetsgruppen utvecklas,
efter beslut i arbetsgruppen.
Det beslutade dokumentet biläggs protokollet.
3. Val av ordförande och vice-ordförande
Fredrik Ström valdes interimistiskt till ordförande fram till nästa arbetsgruppsmöte.
Inför nästa arbetsgruppsmöte skickas förfrågan till arbetsgruppens medlemmar om
intresse att ställa upp som vice ordförande. Under nästa möte ska ordförande
fastställas och vice ordförande väljas.
4. Diskussioner om principer om informationsspridning och öppenhet
Grundprincipen för arbetsgruppens arbete är öppenhet och att information som
skapas i gruppen ska vara fritt tillgänglig. En fråga har kommit upp som rör hur
öppenhet påverkas av att myndigheter är medlemmar i gruppen. Jeff Martin
undersöker detta.
Information ska spridas till aktiva medlemmar i arbetsgruppen men även till sådana
personer som önskar information från gruppen.
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Protokoll från arbetsgruppsmötena ska publiceras på HL7 Sveriges hemsida.
Möjligheten för gruppen att arbeta i en samverkansportal, som exempelvis
Projektplatsen, ska undersökas.
För att underlätta att kommunicera mellan medlemmar rekommenderas att
diskussionsforumet char.fhir.org används där strömmen ”Sweden Drugs on FHIR” är
upplagd.
Möjligheter till publicering av arbetsmaterial på en wiki ska undersökas.
Information om arbetsgruppens arbeten och resultat kommer att rapporteras till
nätverket för samordning av läkemedelsinformatik som E-hälsomyndigheten ansvarar
för.
Verktyg för att skapa profiler samt publicera profiler kommer att behövas och detta är
en fråga som behöver utredas i samverkan med HL7 Sverige.
5. Diskussion om hur arbetsgruppen ser på behov av hantering av nationella profiler
Denna fråga tas upp på nästa möte.
6. Bordet runt: Diskussion om vilka projekt/piloter som är planerade inom området.
Kan vi samordna och stötta sådana projekt?
Arbetsgruppen kommer att diskutera hur de olika aktörerna planerar för användande
av FHIR inom läkemedelsområdet, och hur gruppen ska kunna stödja olika piloter och
projekt. Frågor som tas upp i gruppen måste utgå från verkliga behov, som kommer
från medlemmar i gruppen.
Emmeli berättade att E-hälsomyndigheten tittar på möjligheten att använda FHIR i
projektet Hälsa för mig.
Piloter som planeras? Vilka behov skall det stödja? eHM väntar på departementet för
läkemedelslistan, kan vara tänkbar pilot.
7. Diskussion om kommande mötesformer och arbetssätt
Diskussion tas under nästa möte, där frågor som hur ofta möten ska hållas, fördelning
fysiska möte och telefonmöten med mera. Ett arbetssätt är att behov identifieras och
en mindre arbetsgrupp bestående av berörda intressenter arbetar med profiler som
sedan presenteras för medlemmarna i Drugs on FHIR. Sätt att fastställa nationella
profiler behöver utarbetas tillsammans med rutin att publicera dessa.
8. Övriga frågor
Det finns ett behov av utbildning inom FHIR. Dels en grundkurs 2 dagar samt även
möjlighet till fortsättningskurser och fördjupningar. En grundkurs borde hållas under
våren 2017.
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Utöver det ser vi att det skulle vara bra med en halvdags genomgång av FHIR för
beslutsfattare och liknande.
Det är viktigt att kurserna planeras med god framförhållning, så att dessa kan planeras
in.
9. Beslut om datum för kommande möten
Nästa möte blir torsdagen den 2 februari 2017 klockan 12.30 – 15.30,
konferensanläggningen Fatburen, lokal Skanstull. Adressen är Magnus Ladulåsgatan
63A i Stockholm.
Under mötet kommer vi att gå igenom läkemedelsresurserna som är definierade i
FHIR.

Ordförande
Fredrik Ström
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