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Klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) er navnet på den fællesoffentlige infrastruktur hvis opgaver det er at
opsamle og udstille Patient Rapporterede Oplysninger (PRO-data) – herunder udfyldte spørgeskemaer og måledata
fra forskellige lokale telemedicinske projekter i regioner, kommuner og hos andre sundhedsfaglige aktører.
Infrastrukturen er bygget op om Dokumentdelingsservicen fra Sundhedsdatastyrelsen, så den udnytter de
sikkerhedsservices der findes på National Service Platform (NSP) hos Sundhedsdatastyrelsen.
Ved at dele disse oplysninger kan en sundhedsperson med en behandlingsrelation danne sig et bedre overblik over
en patients data som kan være relevant i udrednings- og behandlingsøjemed.
Sundhed.dk har den vigtigste rolle i projektet. Deres opgave er for det første, at tilpasse den – allerede eksisterende
– løsning for visning af KIH-data for borgere og pårørende; for det andet at udstille denne løsning for visning så den
kan benyttes af sundhedspersoner. Med til opgaven hører også en logning af og formidling (til MedCom) af
aggregerede data om anvendelsen – både for Sundhedspersoners (opdelt på organisationer), borgeres og
pårørendes anvendelse.
MedComs rolle er at teste og i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen at certificere sundhed.dk’s løsninger for
visning af KIH-data så denne er konsistent og tro mod datagrundlaget i KIH med de CDA-standarder der er involveret
(PHMR, QFDD og QRD). Samtidig er det en løbende opgave at vedligeholde sundhed.dk visningen af KIH-data så
nye versioner af standarderne bliver understøttet.
Det er i øvrigt MedCom’s rolle at monitorere anvendelsen af KIH-data og benyttede denne til at understøtte
udbredelse af løsningen samt til at give dataleverandørerne en transparent indsigt i anvendelsen af deres leverede
data.
Projektstatus
Projektet er ikke startet, idet sundhed.dk slet ikke havde opgaven med i deres prioriterede projektkatalog for 2021.
Der er imidlertid fundet midler til en ekstern finansiering af etablering af løsningen på sundhed.dk. Da der eksisterer
en løsning som med få tilretninger kan vise data for borgere er det MedCom’s ambition og ønske – så vidt muligt - at
genbruge denne med diverse specifikke tilpasninger.
Der arbejdes aktuelt på at opdatere borgervisningen af PRO-data på sundhed.dk og der forventes en release af
denne i juni måned. Borgervisningen er planlagt til at være en del af en end-2-end test af hele PRO-området som
orkestreres af Sundhedsdatastyrelsen. I første omgang med PRO-afprøvning på psoriasis- og diabetesområdet med
hhv. Synlab (speciallæger) og Sundhedsplatformen (Region H og Sjælland) som deltagere.
Største risiko i projektet
Sundhed.dk har tidligere været presset både i forhold til Covid19-aktiviteter samt på økonomiske resurser. Der kan
derfor forventes en skarp prioritering af aktiviteter fra forskellige projekter, som kan forsinke PRO-aktiviteterne. De
seneste tidsplaner viser at sundhed.dk først kan iværksætte en løsning for klinikeradgang i 2. halvdel af 2022.

Milepæle

Plan

Nået

1. Etablering af visning af KIH-data for borgere på sundhed.dk
2. Etablering af visning af KIH-data for klinikere på sundhed.dk

15.03.2022
4. kvartal 2022

Ikke nået.
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Monitorering

Data fra KIH til sundhed
Statistik
I monitoreringen fremover er det ambitionen at kunne fremvise statistik over hvilke organisationers
sundhedspersoner der anvender KIH-data gennem sundhed.dk og i hvilken udstrækning. Desuden en monitorering
af borgernes anvendelse.
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