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Dagsorden og indstillinger for 5. styregruppemøde i Klinisk
Integreret Hjemmemonitorering
Der indkaldes til 5. styregruppemøde for projekt
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
Tidspunkt:

21. marts 2013, kl. 10.00 – 13.00

Sted:

MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M
MedCom Mødelokale C

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Status på fremdrift:
a. Region Hovedstaden
b. Region Midt
c. Evaluering
3. Status for KIH databasen, herunder valg af snitfalder
4. Status for opsamlingsplatformen, herunder demo af OpenTeleleverancen 15/3
5. Oplæg til undersøgelse af medarbejdernes opfattelse af implementering af
klinisk integreret hjemmemonitorerings indflydelse på deres arbejdsmiljø
6. 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
Endnu ingen tilbagemelding

Gravide med kompl.
Endnu ingen tilbagemelding.

Min eGraviditet: Projektet er defineret og planlagt. Understøttelse i forhold til patientinformation via
sundhed.dk er i process. Projektet afventer it-leverancer.

KOL: Projektet er fortsat i forberedelsesfasen. Start på pilot er blevet udskudt og afventer ny dato for
levering af it-løsning. Forberedelser til pilot er ved at være afsluttede, og rekruttering af patienter er
begyndt, men sættes nu i bero.

Gastro: Der er ansat projektleder. Mangler i øvrigt tilbagemelding

Evaluering af kommunale effekter (Socialstyrelsen): Der arbejdes med kommunerne, der deltager i
KOL og Diabetes projekterne. Registreringsskemaer og vejledninger er udarbejdet og klar til brug i
begge delprojekter. Der er iværksat baseline-måling i delprojektet om Diabetes med Århus
kommune. Baseline-måling i KOL projektet afventer klarmelding i.f.t. fremsendelse af cpr nr. på de
borgere, der kommer til at indgå i pilottesten.

Evaluering af økonomiske effekter og patientperspektiv (CAST): Nulpunktsmålingerne afsluttet for
projekterne Min eGraviditet, Gravide med komplikationer og NetKOL. Evaluering af
patientperspektivet i delprojekterne vedrørende graviditet og KOL er beskrevet i detaljer.
Evalueringsopgaven i forhold til Gastro og Diabetes er endnu i planlægningsfasen.
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Bilag 1: Statusrapporter. (der eftersendes vedrørende Gastro, Gravide med Kompl. og Diabetes)

Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

Tager statusrapporteringen til efterretning

3. Status for KIH databasen, herunder valg af snitfalder
KIH databasen er etableret i Region Nords driftsmiljø. Initialt driftes KIH databasen som en
testversion som understøtter aflevering og indhentning af hjemmemonitoreringsdata i forhold til
segment 15 i Fælles Kronikerdata (FKD) version 1 i OIOXML format. De kliniske krav fra KIH
delprojekterne til datagrundlaget i KIH databasen er fastlagt og et udvidet indhold og med tilhørende
snitflade er udarbejdet. Sideløbende arbejdes der med tilvejebringelse af en HL7/PHMR snitflade.
Den endelige driftsveriosn af KIH databasen vil understøtte både OIOXML og PHMR snitflader.
Det er planlagt at KIH databasen senere skal understøtte IHE/XDS indeksering.

Bilag 2: KIH Database Model og Grundlag v1.0.1

Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

Tager status for KIH databasen til efterretning

-

Godkender valg af snitflader til KIH databasen

4. Status for opsamlingsplatformen, herunder demo af OpenTeleleverancen 15/3 2013
OpenTele (opsamlingsplatformen) er leveret til klinisk brug den 15/3 2013. Der udestår fortsat
enkelte delleverancer hvoraf den væsentligste er videounderstøttelse. Der er valgt en videoklient og
der pågår afklaringsarbejde med hensyn til de kliniske krav til videokonference. Udviklingen af
OpenTele platformen styres af en styregruppe bestående af Region Hovedstaden Region Nord,
MedCom og Silverbullet. Her drøftes kontraktopfyldelse og økonomi vedrørende leverancerne.
OpenTele platformen færdigøres frem til 1/5 2013 med hensyn til manglende funktionaliteter,
fejlretning, systemdokumentation og klargøring med henblik på overdragelse til Open Source.
Silverbullet yder governance og support på OpenTele indtil 1/11 2013 hvorefter løsningen
overdrages til Open Source. Der pågår et samarbejde med 4S konsortiet (Alexandrainstutittet) med
henblik på den videre forankring og governance af Open Tele løsningen.

Silverbullet vil demonstrerer OpenTele løsningen, herunder både webgrænsefladen og
tabletløsningen.
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Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

Tager status for OpenTele udviklingen til efterretning

-

Godkender at der arbejdes videre med forankring af Open Tele open source i regi af 4S

5. Oplæg til undersøgelse af medarbejdernes opfattelse af implementering af klinisk
integreret hjemmemonitorerings indflydelse på deres arbejdsmiljø
Som omtalt på tidligere styregruppemøde er der fremsat forslag om en undersøgelse af
medarbejdernes opfattelse af implementering af klinisk integreret hjemmemonitorerings indflydelse
på deres arbejdsmiljø vedrørende de kommunale medarbejdere.
Undersøgelsen er ikke en del af KIH og påvirker ikke KIH projektets økonomi eller aftalte
evalueringsopgaver. En forudsætning for godkendelse af undersøgelse er at den ikke påvirker
fremdriften af de kliniske delprojekter i negativ retning.

Bilag 3: KIH - Underprojekt med deltagelse af Institut for Uddannelse (IUP), Århus Universitet

Der indstilles til KIHs styregruppe:
-

Godkender at Underprojekt med deltagelse af Institut for Uddannelse (IUP), Århus Universitet
kan afvikles parallelt med de øvrige evalueringsopgaver.

6. Eventuelt

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