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Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk
Integreret Hjemmemonitorering
Der indkaldes til 13. styregruppemøde for projekt
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
Tidspunkt:

12. november 2014, kl. 11.45 – 14.45

Sted:

Videokonference

Dagsorden:
1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og meddelelser
2. Status på fremdrift:
a. Region Midt
b. Region Hovedstaden
c. Evaluering
d. Koordination og Programstyring
3. Status for KIH databasen
4. Status på opsamlingsplatformen OpenTele og Sundhed.dk
understøttelse
5. KIH Patientvolumen
6. KIH revideret budget
7. Kvalitativ evaluering af den kommunale tilfredshed (Socialstyrelsen)
8. Eventuelt

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og meddelelser
Der er afbud fra Lars Hulbæk. Gitte Duelund Jensen fra KL er indtrådt i styregruppen som
kommunal repræsentant.
2. Status på fremdrift
Der tages udgangspunkt i statusrapporter udfyldt af de enkelte delprojektledere.

a. Region Midt
Diabetes:
Delprojektet kører pt. uden betydende tekniske problemer. Pr. 30. september har man inkluderet
omkring 100 patienter i interventionsgruppen. CGM-målingerne er i brug og fungerer. Det vil dog
være svært at nå det planlagte antal i denne gruppe grundet forsinkelsen med CGM.

Gravide med kompl.:
Delprojektet har inkluderet 70 gravide i interventionsgruppen. Man håber, at de når at føde inden
dataindsamlingen lukkes sidst i november. Til trods for udvidelse af diabetesgruppen nås det
endelige måltal på 30 ikke i denne gruppe (derfor er der inkluderet flere gravide med præeklampsi),
da en større andel patienter end forventet ikke ønsker at deltage. Der er udarbejdet et dokument, der
omhandler hvorfor patienterne ikke ønsker deltagelse. Dette er sendt til CAST, så det kan indgå i
evalueringen.

b. Region Hovedstaden
Anskaffelse og koordination RH:
Driftsmodningen af OpenTele er i gang og i god fremdrift. Udviklingsarbejdet, herunder CEmærkningen er dog så omfattende, at den ikke kan gennemføres indenfor projektets tidsramme. Det
betyder, at der vil være restaktiviteter efter projektets afslutning anslået til omkring 1.400.000 kr.
Center for Telemedicin i Region H arbejder på at få finansieret fortsat drift af KIH’s kliniske
aktiviteter i seks måneder i 2015, således at den fremtidige strategi kan fastlægges samtidig med
dette, så aktiviteter ikke lukkes ned.

NETKOL:
Alle patienter er afsluttet og data er i samarbejde med CAST ved at blive behandlet. Der er på det
sidste ikke opstået nye tekniske problemer men en væsentlig del af patienterne kan fortsat ikke
automatiske overføre deres ilt-målinger.
Der arbejdes stadig på et grundlag for videreførelse af projektet i drift efter projektperiodens
afslutning med udgangen af 2014. NetKOL-projektet deltager desuden i den videre planlægning af
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Københavns kommunes projekt om udvikling og driftsmodning af telemedicin til KOL i Region
Hovedstaden.

Min eGraviditet:
Inklusionen er afsluttet, da alle 300 gravide er inkluderet. 22 gravide har endnu ikke født – man
håber, at de når at føde, inde dataindsamlingen lukkes sidst i november. Man arbejder på bevilling
for videreførelse af Min eGraviditet. Forudsætningerne for dette er dog bl.a. en regional service for
logistik og teknisk support samt drift og vedligeholdelse af hjemmesiden min-egraviditet.dk.
Derudover valideres dataudtræk til evalueringen i samarbejde med CAST.

eGastro:
Delprojektet har pt. 2 aktive patienter tilbage, som afsluttes snarest. Baseline data-set er indtastet, og
6 måneders-kontrol dataindsamling er næsten færdig. TJ-Consult arbejder fortsat med overførsel af
data fra ConstantMed platformen til KIH-databasen, hvilket ikke er realiseret endnu. Der arbejdes
på, om Constant Care platformen skal lukkes og overgå til Open Tele. Derudover arbejdes der på at
forberede projektet til drift i afdelingen.

c. Evaluering
Evaluering af kommunale effekter (Socialstyrelsen):
Der er igangsat analysearbejde af data fra slutmålingerne i NetKOL og Diabetes. Man er pt.
udfordret pga. en langtidssygemelding men der er indgået aftale om bidrag fra en medarbejder i
styrelsen.

Evaluering af økonomiske effekter og patientperspektiv (CAST):
Data til slutmålinger genereres løbende og analyseres i takt med, at delprojekterne afsluttes. Dette
sker i tæt dialog med delprojekterne. Der er udarbejdet en skabelon for den samlede
slutafrapportering, indeholdende såvel en detaljeret afrapportering af de fem delprojekter som en
samlet og mere overordnet afrapportering af KIH projektet, som vil ske i samarbejde med
Socialstyrelsen og MedCom.

d. Koordination og programstyring
De ugentlige koordinationsmøder mellem programledelse, projektkoordinatorer og de kliniske
delprojekter afholdes stadig. Møderækken er planlagt frem til 26/11 2014.
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Der indstilles til KIHs styregruppe:
At statusrapporteringen tages til efterretning (bilag 1).

3. Status for KIH databasen, herunder valg af snitfalder
Der arbejdes på en snitflade baseret på XRPT01 (Labsvar) med henblik på integration til
Laboratoriedatabasen. Leverandøren Medisat er teknisk certificeret til at sende målinger til KIHDatabasen vha. Den gode KIH-service version 1.0.1.
KIH Databasen er permanentgjort i forbindelse med ØA 2015. Der udestår dog en beslutning om
organisatoriske og økonomisk forankring af KIH Databasen efter afslutning af KIH projektet.

Pr. 27. oktober 2014 ser statistikken for KIH Databasen således ud:

KIH Databasen
Region Midt
Region Hovedstaden
Region Nord
KIH Databasen Total

Antal patienter
163
329
601
1093

Antal målinger
49.379
30.650
165.843
245.872

Det indstilles at KIH styregruppen:
Tager statusrapporteringen til efterretning (bilag 1).

4. Status for opsamlingsplatformen OpenTele og Sundhed.dk understøttelse
Der pågår fortsat arbejde med driftsmodning af OpenTele i Region H og videreudvikling af
OpenTele i Region Midt. Regionerne koordinerer dette, så modstridende aktiviteter ikke finder sted.
Sundhed.dk integrationerne er i drift i Region Nords driftsmiljø.

5. KIH Patientvolumen
Patientvolumen frem til 30. september 2014 lyder på 1126 patienter, hvilket både dækker kontrol- og
interventionsgruppen. Det planlagte måltal for kontrol- og interventionsgruppen frem til 30.
september lå på 1167. Det betyder, at der er inkluderet 41 patienter mindre end planlagt frem til 30.
september.
Alle delprojekter, på nær Diabetes, er færdige med inklusionen af patienter. Heraf har NetKOL
afsluttet alle KIH-patienterne i et evalueringsøjemed, og eGastro mangler at afslutte to patienter. De
resterende kører med patienter indtil dataindsamlingen lukkes sidst i november 2014.
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Det indstilles at KIH styregruppen:
Tager patientvolumen rapporteringen til efterretning (bilag 2).

6. KIH revideret budget
På seneste KIH styregruppemøde den 21/8 2014 blev det besluttet at Region H og M skulle drøfte
fordeling af egenfinansiering og derefter melde endelig delbudgetter til programledelsen. Dette har
mundet ud i et budget for det samlede KIH projekt jf. Bilag 3. De oprindelig udmeldte
egenfinansieringsprocenter er fastholdt.
Ønsket fra Region Midt om at anvende ikke-disponerede tilskudsmidler til videreudvikling af
OpenTele er indarbejdet i det reviderede budget.
Yderligere er der skabt økonomisk rum for at støtte Initiativ 1.4 i (modning og udbygning af den
telemedicinske infrastruktur) fra den nationale Digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet.

Det indstilles at KIH styregruppen:
Godkender det reviderede budget, herunder støtten til Initiativ1.4 (bilag 3).
.

7. Kvalitativ evaluering af den kommunale tilfredshed (Socialstyrelsen)
Socialstyrelsen har på baggrund af en kvalitativ evaluering udarbejdet et notat om den kommunale
medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø i delprojekterne NetKOL og Diabetes (Bilag 4).

Det indstilles at KIH styregruppen:
Tager den kvalitative evaluering til efterretning (bilag 4).

8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Jan Petersen & Kirsten Ravn Christiansen, Programledelsen
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