GENNEMGÅENDE AKTIVITETER

INTERNATIONALE AKTIVITETER
AKTIVITETER I MEDCOM11
Gennem MedComs internationale netværk og projektdeltagelse hentes inspiration og viden til den fortsatte udvikling af
dansk sundheds-it. MedComs internationale engagement har
tæt sammenhæng til de nationale kerneaktiviteter indenfor
standarder, test og certificering, cyber- og informationssikkerhed samt generel kompetenceopbygning i digital understøttelse af tværsektorielt samarbejde.
I MedCom11 deltog MedCom i tre internationale projekter:
KONFIDO: komponenter til sikker overførsel og verificering af
sundhedsdata og aktørerne, når data deles - både nationalt og
internationalt.
Trillium II: udvikling og test af international standard for et
”Patient Summary”, som kan rejse med dig som borger på
tværs af grænser i Europa og i USA.
EURO-CAS: operationelle guidelines til test af interoperabilitet
af sundheds-it systemer op imod anerkendte internationale
standarder og profiler.
På det internationale standardiseringsområde følger MedCom tæt de
organisationer og rammeværk,
der har relevans for det danske
standardiseringsarbejde, fx
IHE, HIMSS/PCHA. Desuden
deltager MedCom konkret
gennem sit sæde i
Dansk Standards
udvalg vedrørende
Sundhedsinformatik,
hvor relationerne til det
internationale standardiseringsarbejde

KONFID•Q

vedrørende ISO og CEN håndteres. MedCom er også aktiv
i den danske HL7 affiliate. Denne del af det internationale
samarbejde har direkte indflydelse på MedComs arbejde med
at omlægge alle MedCom-standarderne til HL7 FHIR.
Yderligere er MedCom medlem af flere nordiske og europæiske sundheds-it netværk, bl.a. EHTEL og den dertil knyttede
interessegruppe ELO-network, som samler europæiske kompetencecentre inden for sundheds-it.
Projekterne og netværkene giver nye samarbejdsfora og
fagindsigt, hvorved vores viden iht. strategisk retning og digital
praksis på vegne af Danmark styrkes.
MedCom deltager i et samarbejdsprojekt (Strategic Sector
Cooperation: Health (SSC) mellem Mexico og Danmark.
Formålet med samarbejdet er at styrke den primære sundhed
ved at støtte det mexicanske sundhedsministerium og udvalgte delstater som pilotdeltagere i gennemførelsen af den mexicanske politiske aftale “At sikre effektiv adgang til lægehjælp
og gratis medicin til befolkningen uden social sikring”.
FREMTIDEN
Ud over MedComs sædvanlige internationale aktiviteter, vil
MedCom i 2021 og 2022 have særlig fokus på mulighederne
for at styrke det danske engagement i EU’s initiativer indenfor
Digital Service Infrastructures, herunder eHealth og eDelivery.
Derudover vil MedCom orientere sig internationalt mod anvendelsen af ny teknologi.
Læs mere om MedComs internationale aktiviteter
på hjemmesiden.
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