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Agneta Granströms rapport från mötet
med Paul Timmers, Direktör för enhet
”ICT addressing Societal Challenges
[H:]” vid DG INFSO, EU-kommissionen,
2012-03-23
Landstinget deltar tillsammans med Centrum för Innovation och eHälsa
(EIC) vid Luleå tekniska universitet som parter i ett stort EU-projekt,
Renewing Health. Projektet medfinansieras av EU-kommissionen via programmet CIP PSP (COMPETITIVENESS AND INNOVATION
FRAMEWORK PROGRAMME - ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME). Projektet har en total budget på SEK 150 miljoner, varav NLL
och EICs sammanlagda del uppgår till ca SEK 9 miljoner. Projektet är en
storskalig pilot som berör mer än 20 000 patienter i 9 Europeiska regioner.
Projektet fokuserar på de tre patientgrupper med kroniska sjukdomar som
kräver mest sjukvårdsresurser i Europa; diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar
samt lungsjukdomar (KOL). Huvudsyftet med projektet är att hitta nya moderna arbetssätt som gör att behandlingen av dessa grupper utvecklas och
förenklas. Att patienterna får en ökad förståelse hur deras livsstil påverkar
hälsan samt att patienten ges en möjlighet till att ta ett större egenansvar är
också viktiga utgångspunkter för projektet. Andra viktiga mål är ökad tillgänglighet till vårdgivarens vårdtjänster, förbättrad vårdkvalitet, ökad arbetstillfredsställelse, ökad konkurrensförmåga samt miljövinster.
Totalt omfattar projektet 8000 patienter. I Norrbotten bedrivs projektet vid
Björknäs, Sandens, Grytnäs, samt Övertorneå vårdcentraler och omfattar 750
patienter varav hälften ingår i själva interventionsgruppen. Patienterna har
Typ-2 diabetes eller hjärt-/kärlsjukdomar. Via den nationella tjänsten ”Mina
vårdkontakter” erbjuds patienten med hjälp av egen PC och internetuppkoppling i hemmet behandlingsinstruktioner, möjlighet att registrera hälsofrämjande aktiviteter, registrering av och egna diagnostikmätvärden samt
utformning av individuella hälsoutvecklingsprogram.
I samband med att projektet har bytt koordinator från Region Veneto i Italien
till region Syddanmark hade den nya koordinatorn ordnat ett möte mellan
projektet och ansvariga personer vid kommissionen. Syftet med mötet var
dels att försäkra kommissionen att projektet kommer att leverera resultat enligt de utfästelser som gjorts samt att förstärka och förtydliga projektparternas ambition om att fortsätta att driva och leda den Europeiska utvecklingen
av nya behandlingsmetoder för patienter med kroniska sjukdomar. Vid mötet
deltog från kommissionen Paul Timmer, direktör för division H: ICT addressing Societal Challenges”, Pēteris Zilgalvis, chef för ”ICT for Health” samt
Flora Giorgio, project officer vid ICT for Health. Från landstinget deltog
förutom Agneta Granström även Camilla Andersson, Stabsschef vid Division primärvård samt Per-Olof Egnell e-hälsastrateg vid Regional enheten.
Från region Syddanmark deltog den nya koordinatorn Claus Duedal Pedersen och Ivan Lund Pedersen, Liaison Officer at National Board of e-Health.
Från region Veneto deltog Massimo Mirandola, Head of International Health
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& Social Affairs Office, Lorenzo Gubian (fd coordinator), Claudio Dario,
General Manager for Local Health Authority of Treviso samt Mauro Rizzato
Finance Director of Arsenàl (Consortium for Telemedicine of Regione Veneto).
Vid mötet poängterade Agneta Granström behovet av att kommissionen även
satsar resurser som behövs för att implementera de nya arbetssätten på bred
front i regionerna. Det är många frågeställningar utöver den medicinska evidensen som måste beaktas innan nya arbetssätt och behandlingsmetoder kan
implementeras operativt i organisationerna. Frågor om kompetens, utbildningsbehov, ersättningsregler och erfarenhet av förändringsledning (change
management) måste lösas. Det finns en utmaning i nuvarande EU-program
som medför att utvecklingsarbetet (forskning/utveckling -> test -> utvärdering -> implementering) inte kan finansieras av samma instrument. Agneta
framhöll till kommissionen att vore önskvärt att det fanns strategier för att
kunna hålla samman utvecklingsprocessen på ett tydligt sätt.

Agneta Granström
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