Agenda EHR-S FM TC
Datum: 09-119-2010
Plaats: Bastion Hotel Utrecht
Tijd:

10.00 – 13.00 uur

1. Opening
Voorzitter: Anneke Goossen
2. Vaststellen van de agenda
Kan de agenda zoals deze nu voorligt worden vastgesteld?
3. Verslag vorige vergadering, 21 september 2010
Verslag is gemaild onder de aanwezigen en tevens te vinden op de website van HL7 Nederland
(http://www.hl7.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=407&P_self=7389&PMax=1&PSkip=0)
Ook op de wiki pagina van de TC is het verslag te vinden,
http://wiki.hl7.org/index.php?title=Oprichtingsvergadering_22_juni_2010
4. Mededelingen
5. Internationale ontwikkelingen EHR WG
Stand van zaken bij HL7 Internationaal met betrekking tot het EHR-S FM en het PHR-S FM.
Stand van zaken bij ISO met betrekking tot het EHR-S FM en het PHR-S FM.
6. Stand van zaken activiteiten/projecten
Activiteit/Project
a. Wat is het umfeld van de EHRS/PHR-S FM standaard?
b. Inventariseren cursusbehoefte
c. Ontwikkelen
publiciteitsplan/communicatiepla
n
d. Verschillenanalyse EHR-S FM
Internationaal en NL versie
e. Tooling voor Functional Models

Contactpersoon
Roel Barelds & Michael van der Zel

Stand van zaken
Voortgang

Steven Seyffert & Sjoerd Admiraal
Steven Seyffert & Sjoerd Admiraal

Voortgang
Voortgang

?

Plan van aanpak

Michael van der Zel

Voortgang

7. Plan van aanpak voor de TC Funding
Brainstormen over plan van aanpak en mogelijke funding. Voor- en nadelen van werken met R1.1 en/of R2. Verschillen
analyse van de EHR-S FM werkgroep (EHRS_FM_R2_Planning_Comp_Spreadsheet_v1_33_20101003(2)). Zie voor dit
document de wiki pagina van de TC onder documenten.

8. Deelname aan ballot EHR-S FP voor de pharmacy
Michael Tan heeft in de vorige vergadering gevraagd of iemand uit de TC deel wil nemen aan de ballot van het EHR-S FP
voor de pharmacy. Dit betekent doornemen en beoordelen van het concept profiel en het geven van feedback aan de
werkgroep voor een bepaalde deadline. In de week van 28 november kan men feedback geven (planning HL7
Internationaal ballotagenda voor ballot januari 2011).
9. Planning volgende vergadering
Datum en agenda voor de volgende vergadering dd. 18 januari 2011
De rest van de bijeenkomsten in 2011 zijn:
•
•
•
•
•
•

8 maart
19 april
21 juni
6 september
9 november
8 december Jaarcongres HL7 Nederland

10. Rondvraag

