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Agneta Granströms rapport från AERs
e-hälsanätverks konferens i Covasna,
Rumänien, 2011-11-03--04
Under rubriken ”Building Capacity for e-health” genomfördes den 3 november en e-hälsakonferens i Covasna i Rumänien.
Bland AERs 270 medlemsregioner i Europa finns det regioner som ligger
långt framme i användandet av e-hälsa och driver utvecklingen inom området. Samtidigt finns det ett antal regioner som inte haft möjlighet att följa
med utvecklingen och nu ser ett stort behov av att snabbt kunna utveckla
tjänster för e-hälsa.
Ett av AERs e-hälsanätverks viktigaste syften är att skapa medvetenhet och
sprida kunskap om de möjligheter e-hälsa ger för att skapa en bättre hälsa,
vård och omsorg. Ett annat viktigt syfte är att utifrån regionernas behov påverka EU-kommissionens satsningar inom området.
Under rubriken ” Building Capacity for e-health” genomfördes den 3:e november en e-hälsakonferens i Covasna i Rumänien. Konferensens fokus var
hur regioner kan utveckla och implementera en strategi för e-hälsa. Ehälsanätverket hade speciellt bjudit in företrädare från Estland, Andalusien
och Nordirland för att beskriva hur de arbetat för att komma så långt i sin
utveckling. De 70-tal konferensdeltagarna bestod av i huvudsak av politiker
och tjänstemän på nationell och regional nivå i Rumänien, men även läkare
och sjuksköterskor fanns representerade.
I egenskap av e-hälsanätverkets ordförande inledde Agneta Granström konferensen. Agneta beskrev AERs e-hälsanätverk samt hur Norrbotten under
lång tid arbetat med e-hälsa som ett strategiskt verktyg för att förbättra vården.
Utgående från presentationerna och diskussionerna vid konferensen sammanfattades resultatet av konferensen i ett antal rekommendationer och råd
på strategier och aktiviteter för regioner som strukturerat vill utveckla sin
vård och omsorg med hjälp av e-hälsa. De rumänska nationella företrädarna
(motsvarande Sveriges socialdepartement) var mycket aktiva vid konferensen och har efter konferens utsett regionen Covasna som en pilotregion i
Rumänien för landets satsningar på e-hälsa.
Utvärderingen från konferensen var mycket positiv och e-hälsanätverket
planerar att genomföra en motsvarande konferens under 2012.
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