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At høste internationale erfaringer til gavn for MedComs kerneopgaver og samtidig bidrage med vores viden til
internationale samarbejdspartnere med henblik på at:
•
•
•
•
•
•

Styrke Danmarks position på den internationale arena samt positionere dansk sundheds-it.
Danne konsortium sammen med andre danske samt udenlandske partnere
Identificere match mellem danske projekter/aktiviteter og mulige EU-projekter
Nyttiggøre erfaringer og resultater fra aktuelle og afsluttede projekter
Formidle og opsamle erfaringer på europæisk og nordisk niveau
Arrangere og deltage i formidlingsaktiviteter med internationalt sigte

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/internationale-aktiviteter
Projektstatus
Internationale projekter
MedCom deltager ikke aktuelt i internationale projekter men holder sig konstant orienteret omkring nye EUprogrammer og er i løbende dialog med mulige danske samarbejdspartnere.
MedCom har i februar 2022 hjulpet Sundhedsdatastyrelsen med at lave en ansøgning til ”Enlargement of the
geographic coverage and scope of the MyHealth@EU Digital Service Infrastructure (eHDSI)” i regi af EU4Health
programmet, som har fået en god evaluering og godkendelse af Kommissionen. Konkret handler det om at lave et
nationalt kontaktpunkt som kan udveksle elektroniske recepter og ”patient summary” med andre EU-lande. Projektet
er sat til at starte i 2023 og finansieres delvist af EU-Kommissionen. MedComs eventuelle rolle i projektet afklares i
samarbejde med SDS i deres videre planlægning af projektet.
MedCom har opmærksomhed på det nyligt lancerede European Health Data Space regulation fra Kommissionen ift.
dets mulige konsekvens for dansk sundheds-it, datadeling over landegrænser og påvirkning af MedComs aktiviteter.
Rådgivning
• MedCom har bidraget med sundheds-it ekspertise i et EHTEL-samarbejde med EY vedr. etablering af mere
effektive governance-struktur omkring sundheds-it udvikling og implementering i Estland. Opgaven er nu afsluttet
og var 100% finansieret af DG Reform. Et lignende samarbejde med EHTEL for Tjekkiets sundhedsministerium er
undervejs.
• MedCom er med i samarbejdet mellem Danmark og Mexico på det telemedicinske område.
Netværk
MedCom deltager i både internationale og nordisk netværk til udveksling af erfaringer mellem kompetencecentre:
•
•
•

MedCom deltager i Syddanmarks Sunde EU-netværk som består af syddanske aktører. Via netværket får
MedCom viden om hvad der rør sig på den europæiske scene og mulige samarbejdspartnere.
MedCom er qua standardteamet aktive i det nordiske netværk omkring FHIR-erfaringsudveksling.
MedCom er medlem af EHTEL og besidder en bestyrelses- og kassererpost. Fokus i EHTEL er på de sundheds-it
emner, der har højst prioritet hos både private og offentlige aktører, og giver mulighed for netværksdannelse og
praktisk læring på tværs af Europa og organisationstyper. I regi af EHTEL er MedCom pt. i gang med at
planlægge informations- og erfaringsudvekslingsaktiviteter med andre lande omkring bl.a. FMK og FHIR.

Risikolog
•

Da MedCom ikke er aktiv i internationale projekter, er vi mindre synlige på den internationale scene. Det kræver
derfor at vi er mere udadvendte i vores kommunikation og dyrker det internationale netværk for ikke at blive glemt.
MedCom har desuden fortsat fokus på relevante programmer og ansøgninger, hvor der er en relevant rolle for
MedCom i forhold til specialistviden og benefit. Erfaringerne fra programmer som Horizon Europe viser, at
konkurrencen er enorm og fokus er på forskning. MedCom vil derfor kigge mere i retning af nye programmer med
fokus på implementering og emner der er tættere på MedComs kerneopgaver i 2022, men dog med skærpet
opmærksomhed på at finansieringsgraden kan være anderledes.

Overblik
Intet at vise.
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