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Dagsorden og indstillinger for 4. styregruppemøde i Klinisk
Integreret Hjemmemonitorering
Der indkaldes til 4. styregruppemøde for projekt
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
Tidspunkt:

17. december 2012, kl. 10.00 – 13.00

Sted:

MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M
Mødelokale 6

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Status på fremdrift:
a. Region Hovedstaden
b. Region Midt
c. Evaluering
d. Teknisk delprojekt
3. Godkendelse af Diabetes delprojektets protokol
4. Planlægning af kommende opgaver i Evaluering delprojektet
5. Status for KIH databasen og opsamlingsplatformen, herunder kontrakt med
Silverbullet samt involvering af andre parter/driftsudgifter
6. Budgetændring på partnerniveau
7. Revideret tidsplan
8. Eventuelt

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Eventuelle meddelelser.

2. Status på fremdrift.
Der tages udgangspunkt i statusrapporter udfyldt af de enkelte delprojektledere. Fremdriften i de
enkelte delprojekter er vekslende:
Diabetes: Projektprotokollen er revideret og er til godkendelse på dette møde.
Gravide med kompl.: Projektet er i driftsfasen, men er udfordret i forhold til teknisk klargøring i
forhold til gravide med diabetes.
Min eGraviditet: Projektet er defineret og planlagt. Der udestår visse afgrænsninger i forhold til
teknisk understøttelse, herunder sunfhed.dk services.
KOL: Projektet er overordnet defineret og planlagt. Detaljplanlægning udestår. Afventer teknisk
klargøring.
Gastro: Projektet er i forberedelsesfasen. Der skal findes ny projektleder pr. 1/12 2012.
Teknik ag standarder: Udvikling af fælles komponenter er i fuld gang. KIH database er leveret i
version 1 (testversion). Udvikling af opsamlingsplatform skar i samarbejde med Region Nord.
Anskaffelsesprocedure vedrørende opsamlingsplatform forventes gennemført i december 2012.
Leverancer der muliggør at igangsætte første driftsfase er planlagt til 15/3 2012.
Evaluering (Cast): Nulpunktsmålinger (økonomis analyse) vedrørende gravide m. kompl. næsten
gennemført og planlagt og aftalt vedrørende KOL og Min eGraviditet og forventes gennemført i
december 2012. Evaluering vedrørende Diabetes og Gastro er ikke planlagt.
Spørgeskemaer til patientundersøgelse er under forberedelse, fraset projekterne vedrørende Diabetes
og Gastro.

Bilag 1: Statusrapporter.

Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

Tager statusrapporteringen til efterretning

3. Godkendelse af diabetes delprojektets protokol
Revideret protokol for diabetes delprojektet fremlægges. Projektbeskrivelse inkluderer tre
patientgruppe: Gruppe 1 (n=65) - Ambulante selvhjulpne patienter, Gruppe 2 (n=28) - Ambulante
patienter med behov for personlig støtte og Gruppe 3 (n=35) - Udlagte patienter i er tværsektorielt
samarbejde med involvering af kommune og lægepraksis. Den reviderede protokol har øget antallet
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af inkluderede patienter fra 104 til 138. Der er øget fokus på det tværsektorielle aspekt og der er
klarlagt afgrænsning til Telesårprojektet.

Bilag 2: Revideret protokol

Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

At vedhæftede reviderede protokol godkendes.

4. Planlægning af kommende opgaver i Evaluering delprojektet
Fremlæggelse af planer for den kommunale evaluering ved Socialstyrelsen.

FfVT har afholdt møde med KOL projektet og Socialstyrelsen vedrørende evaluering, herunder
kommunernes alternative brug af udstyret ud over hvad der indgår i KIH projektet. Der var enighed
om at skille tingene, så evalueringsprojektet i regi af Socialstyrelsen fortsætter som forudsat.
KIH Styregruppen drøfter muligheden for også at evaluere de strengt projekt-uafhængige effekter i
kommunerne, herunder også den tilhørende økonomi og proces.

Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

Godkender Socialstyrelsens fremlagte planer for evaluering

-

Godkender at der arbejdes videre med et parallelt evalueringsprojekt vedrørende kommunernes
alternative brug af KIH udstyr og teknik

5. Budgetændring på partnerniveau
Ved 3. styregruppemøde d. 6. september 2012 foreslog programledelsen at der udarbejdes et samlet
budget for henholdsvis MedCom, Region Midt og Region Hovedstaden med henblik på at
projektparterne selv internt kan styre økonomien mellem ’egne’ delprojekter. Det besluttedes at
programledelsen fremlægger et forslag til nyt budget iht. ovenstående. Dette fremlægges på 4.
styregruppemøde. De tre delbudgetter for henholdsvis Region Midt, Region Hovedstaden og
MedCom indeholder en samlet re-distribution på 600.000 kr. fra MedCom til de to regioner til delvis
dækning af udgifter vedrørende etablering af KIH databasen. Yderligere er evalueringsbudgettet
indregnet i MedComs budget, idet MedCom har lavet samarbejdsaftaler med CAST og
Socialstyrelsen vedrørende evalueringsopgaverne.

Bilag 3: Budget på partnerniveau.
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Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

at vedhæftede samlede budget fordelt på parterne MedCom, Region Midtjylland og Region
Hovedstaden er gældende.

6. Status for KIH databasen og opsamlingsplatformen, herunder kontrakt med Silverbullet
samt involvering af andre parter/driftudgifter - Revideret tidsplan for det samlede KIH
projekt
I KIH projektets tekniske delprojekt udvikles fælles tværsektoriel database til opsamling og deling af
hjemmemonitoreringsdata. I samarbejde med Region Nord (TeleCare Nord) udvikles en
opsamlingsplatform bestående af en tabletløsning og en web-portal til opsamling og administration
af data opsamlet i borgernes hjem. Der henvises i øvrigt til statusrapportering vedrørende teknisk
delprojekt i bilag 1.

I samarbejdet med Silverbullet er der udarbejdet en releaseplan der beskriver, hvad KIH databasen
og opsamlingsplatformen løbende bliver udviklet med. Dette arbejde inkluderer følgende etaper:
1. Etape afklaringsfasen 1.11.2012 – 30.11.2012
1. Etape er en afklarende fase.
2. Etape Analyse, design, udvikling og implementering 4.12.2012 – 15.5.2013
2. etape vil indeholde en analyse, design, udvikling og implementeringsfase med henblik på fire
Delleverancer. Der arbejdes i alle Delleverancer i henhold til Projektets metode iterativt på
prioritering af leveranceindholdet. Denne prioritering foregår i tæt samråd med de
sundhedsprofessionelle såvel som projektledere.
Det tekniske delprojektet er ved start opdelt i følgende Delleverancer:
Delleverance 1: Udviklingen skal resultere i en version af Systemet, der placeres i et testmiljø hos
Region Nordjylland, Koncern IT. Denne version vil kun blive afprøvet på interne projektdeltagere i
KIH og TeleCare Nord. Integration mellem måleudstyr og opsamlingsenhed vil kun forefindes for de
tre specifikke apparater, der er lavet integration til i TeleSkejby projektet.
Delleverance 2: Version af Systemet, hvor de første patienter kan igangsættes.
Delleverance 3: En endelig produktionsklar version af Systemet til opstart af patienter i stor skala.
Delleverance 4: Delleverance 4 består af de sidste funktionalitets udvidelser, tilrettelser målrettet
klargøring til udrulning i storskala, samt endelige afslutning med dokumentationen med henblik på
godkendelse og overdragelsen af Systemet i henhold til godkendelsesprocedurerne.
3. Etape afslutning og godkendelse 15.5.2013 – 30.6.2013
3. Etape udgør Projektets afslutning og godkendelse med henblik på den afsluttende overlevering og
overtagelse.
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Ovenstående releaseplan medfører at første Driftsfase, som var planlagt til at starte 1/12 2012 ikke
kan realiseres. Dette medfører en samlet forlængelse af projektet på 3½ måned.

Bilag 4: Tidsplan, inkl. oversigt over delleverancer i teknisk delprojekt.

Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

at vedhæftede tidsplan er gældende, og projektet dermed forlænges 3½ måned.

7. Eventuelt.

Der serveres frokost i forbindelse med mødet.
Med venlig hilsen
Jan Petersen, Programleder
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