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Notat

Regional Telemedicine Forum
Orientering om projektet
Regional Telemedicine Forum (RTF) er et INTERREG IVC projekt, som implementeres i perioden fra
d. 1. november 2009 til d. 31. december 2012. Ni europæiske regioner og mindre medlemslande
deltager i projektet. Region Syddanmark er hovedkoordinator på projektet. Projektet har holdt en
afslutningskonference i juni 2012, hvor to regionsrådsmedlemmer var til stede (Karsten Uno samt
Henrik Møller).
Det overordnede formål med RTF er at identificere og analysere god praksis inden for telemedicinske
ydelser til kronisk sygdomsledelse (af KOL, diabetes og hjertekarsygdomme) på klinisk, markeds
og strateginiveau.
De planlagte resultater i RTF er tosidige:
1) konkret overførsel af god praksis inden for telemedicinske ydelser til kronisk sygdomsledelse
mellem RTF regionerne
2) forbedre/tilpasse regionale politikker/strategier/instrumenter/ programmer i relation til
telemedicinske ydelser på baggrund af erfaringer fra andre RTF regioner.
Metoden indebærer organisering af 7 tematiske workshops og 4 studiebesøg. Temaerne for de
tematiske workshops er forudbestemte og fastlagte i ansøgningsfasen. Projektpartnerne mødes
gennem de tematiske workshops, hvor der præsenteres 35 god praksis afhængig af muligheder. Det
er op til eksperterne/regionerne at vurdere, om de ønsker at lære mere om en bestemt god praksis. I
så fald vil der blive etableret bilateralt samarbejde mellem to pågældende RTF regioner. Dette
samarbejde vil typisk indebære bilaterale studiebesøg mellem de to regioner samt flere telefonmøder.
Et bilateralt samarbejde vil køre videre uafhængigt af resten af RTF partnerskabet. Der går ofte mere
end 1 år, inden der er tale om konkret vidensoverførsel, som er målbar.
RTF resultaterne inkluderer indtil videre:
 Overførsel af god praksis inden for telemedicin: 5 sager
 Regionale politikker/instrumenter/programmer forbedret: 1 sag
 Spinoff aktiviteter: 2 sager
De 20 god praksis, som er blevet præsenteret, diskuteret og analyseret i RTF gennem workshops og
studiebesøg er beskrevet detaljeret i 5 God Praksis Retningslinier (Good Practice Guidelines), som er
tilgængelig på RTF hjemmesiden, www.regionaltelemedicin.dk.
Udover workshops og studiebesøg er der blevet organiseret 3 kommunikationskonferencer i RTF:
1) Kickoff konference med 33 deltagere i Barcelona, Spanien i juni 2010
2) Midtvejskonference med 109 deltagere i ClermontFerrand, Frankrig i oktober 2011
3) Afslutningskonference med mere end 200 deltagere i Luleå, Sverige i juni 2012
Samarbejde mellem flere af RTF regionerne kører allerede videre i form af et nyt INTERREG IVC
projekt, CASA, såvel som i form af Innovationspartnerskaber som led i Europakommissionens
nuværende initiativ, EIP AHA. Region Syddanmark indgår i både CASAprojektet og EIP AHA

initiativer. Derudover kan der blive tale om at videreføre samarbejdet omkring telemedicin mellem RTF
partnerne via et nyt INTERREG VC projektinitiativ.
Afslutningsvist bør det påpeges, at RTF som det eneste ud af 204 mulige INTERREG IVC projekter
blev udvalgt til at blive præsenteret på et møde i Styregruppen (Monitoring Committee) bag
INTERREG IVC programmet d. 26. juni 2012. RTF var udvalgt af INTERREG IVC
Programsekretariatet i Lille.
Region Syddanmark modtog mange skulderklap og roser efter RTF præsentationen. Særligt Europa
kommissionen udtrykte sig i positive vendinger omkring RTF. Under en efterfølgende præsentation
udtrykte Programsekretariatet overfor Styregruppen, at RTF er det bedste eksempel på et INTERREG
IVC projekt, som Programsekretariatet kan fremhæve.
INTERREG IVC programmet har medfinansieret EUR 300 millioner i 204 projekter i perioden 2007
2013.
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