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Kontaktperson: Mie H. Matthiesen

Formål:
At udvikle det internationale aspekt i MedComs øvrige projekter 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
Gennemføre allerede eksisterende projekter
Formidle og opsamle erfaringer på europæisk og nordisk niveau
Arrangere og deltage i formidlingsaktiviteter med internationalt sigte

Deltagere:
Interesserede regioner og kommuner samt europæiske
partnere.

Leverandør:
Interesserede leverandører

Læs mere om MedComs internationale aktiviteter: http://medcom.dk/medcom-in-english/medcom-international
Projektstatus
Nye projekter
MedCom er med i tre EU-finansierede projekter under Horizon 2020. Alle projekter er 100% finansieret af EU Kommissionen. De tre projekter er:





KONFIDO, med fokus på sikkerhed i håndteringen af sundhedsdata, både nationalt og internationalt. Sundhed.dk er også med i projektet. MedComs systemforvaltningsteam er inddraget. Startede 1. november 2016.
Løber 36 måneder. Fin fremdrift.
EURO-CAS, som bl.a. bygger videre på resultaterne fra Antilope-projektet. Outcome: operationelle guidelines til test af interoperabilitet af sundheds-it systemer op imod anerkendte internationale standarder og profiler. Startede 1. december 2016. Løber 24 måneder. Fin fremdrift. Standardiseringsteamet i MedCom er engageret, både for at bidrage med viden og for at lære af projektet.
Trillium II, som bygger videre på andre tidligere projekter, bl.a. epSOS-projektet som MedCom var en del af.
Outcome er en international standard for et ”Patient Summary” som kan udveksles på tværs af grænser i Europa og med USA. MedCom er overordnet projektkoordinator. Startede 1. januar 2017. Løber 30 måneder.
Fin fremdrift.

MedCom deltager i europæiske og nordisk netværk til udveksling af erfaringer mellem kompetencecentre.
Risikolog
 Mange parter i Trillium-projektet gør det kompliceret at styre inden for det afsatte timebudget i projektet. Omkostningerne holdes dog inden for den internationale afdelings budget.

Overblik
Deltagende lande i aktuelle projekter (markeret med blåt)

17 deltagerlande fordelt på tre projekter:
Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Kroatien, Italien, Luxemburg, Polen,
Portugal, Spanien, Tyrkiet, Tyskland, USA, og Østrig
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