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Styrande dokument
Detta är utkast till styrande regler för hur arbetsgruppen Drugs on FHIR ska arbeta och verka. Drugs
on FHIR är en arbetsgrupp som hör till HL7 Sverige, men som styrs helt självständigt.

Mål med arbetsgruppen
Målet med arbetsgruppen är:
1. Att verka för att utveckla standardiserat informationsutbyte inom området patientens
läkemedelsinformation med stöd av FHIR och vid behov verka för att riktlinjer tas fram och
implementeras
2. Vara en kanal för återkoppling av erfarenheter och behov till det internationella arbetet med
att utveckla FHIR inom läkemedelsområdet
Gruppen ska verka för att samverka med relevanta aktörer som arbetar eller ämnar att arbeta med
FHIR och läkemedelsinformationsfrågor.

Öppna möten
Arbetsgruppens möten är öppna för alla intresserade och mötesanteckningar ska vara öppna för alla
att ta del av. Deltagare i arbetsgruppen ska sådana personer räknas som har till ordförande anmält
sitt intresse att deltaga i arbetsgruppen.
Gäster är välkomna på arbetsgruppsmötena.

Möten och mötesplanering
Arbetsgruppsmöten kan hållas om det utlysts korrekt samt att ordförande och/eller vice ordförande
samt minst två andra arbetsgruppsmedlemmar är närvarande.
Det ska vara möjligt att deltaga per telefon på arbetsgruppsmöten, och vid behov kan ett
arbetsgruppsmöte helt ske via telefon.

Utlysning av möten och mötesagenda
Möten ska utlysas på HL7 Sveriges hemsida minst 3 veckor innan mötet sker, tillsammans med
preliminär agenda. Kallelse ska även skickas via mail till de som anmält intresse. Agenda sätts av
ordförande och ska skickas ut minst en vecka innan mötet till deltagare som anmält sitt deltagande.

Mötesprotokoll
Vice ordförande ansvarar för att mötesprotokoll förs och görs tillgängliga. Protokoll ska skickas ut till
mötesdeltagare, ordförande i HL7 Sverige samt andra intresserade inom 10 arbetsdagar efter möten.
Plats för var protokoll ska publiceras på HL7 Sveriges hemsida samt andra kanaler som gruppen
beslutar om.

Röstning
Beslut kan fattas i arbetsgruppen om minst 2 medlemmar utöver ordförande eller vice ordförande är
närvarande. Målsättning är att beslut fattas i arbetsgruppen i enighet, men vid behov kan förslag
röstas på. Röstning sker med enkel majoritet, och ordförande har utslagsröst.
Vid röstning har person som representerar en medlem i HL7 Sverige eller HL7 Inc rösträtt. Endast en
person per medlem har rösträtt. Fullmakter tillåts inte vid röstning.

Arbetsgruppens styrning
I december varje år eller snarast därefter, eller vid arbetsgruppsmöte om behov uppstår, väljs
ordförande (chair) samt minst en vice ordförande (co-chair).
Ersättning för arbete i arbetsgruppen ersätts inte av arbetsgruppen eller av HL7 Sverige.

Representation vid HL7 Working Group Meetings (WGM)
Det är arbetsgruppens ambition att deltaga i internationella Working Group Meetings och där
deltaga i relevanta arbetsgrupper. Sådant deltagande ska koordineras med styrelsen i HL7 Sweden.

