Dato: 26.02.2015
Vor ref.: KRC

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
Dato:

26.02.2015

Sted:

MedCom-Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M.

Deltagere:

Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand)
Kurt Pedersen, Herlev Hospital
Torben Mogensen, Hvidovre Hospital
Gitte Duelund Jensen, KL
Børge Knudsen, Region Midt
Ivan Kjær Lauridsen, Århus Kommune
Susanne Duus, Fonden for Velfærdsteknologi
Anne Lee, CAST SDU
Katrine Wilms Andersen, Socialstyrelsen
Lars Hulbæk, MedCom
Jan Petersen, MedCom
Kirsten Ravn Christiansen, MedCom (Ref)

Fraværende: Jette Kolding Kristensen, Almen praksis
Claus Balslev, IMT Region Hovedstaden

Referat:
1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og meddelelser
Der er afbud fra Jette Kolding Kristensen (Almen praksis) og Claus Balslev (IMT Region Hovedstaden).
Under punkt 4 i.f.t KIH Samlet Regnskab, drøftes også formel overdragelse af ting indkøbt af projektet
fx video og de 4 servere.
Claus T. foreslår aftale om, at styregruppen står til rådighed frem til afslutningskonferencen.
Styregruppen nedlægges derfor først, når rapport m.m. er leveret og publiceret, under forudsætning af, at
styregruppen står til rådighed indtil afslutningskonferencen senere på året. Det er der enighed om.

2. KIH Databasen status
Kommentarer udover det fremsendte:
KIH-styregruppen efterspørger, at regionerne opdaterer deres produktionsmiljø, så nye tal fra databasen
kan indhentes.
Der spørges ind til, hvorledes man kobler sig til KIH Databasen. Dels kontakter man 4S konsortiet via
www.4S-online.dk (som varetager software dokumentation) og dels MedCom som varetager opgaven
som systemforvalter af KIH Databasen. Gebyret til KIH Databasen opkræves sammen med
Sundhedsdatanet gebyret.
Der efterspørges et kort dokument, som fortæller leverandører, hvor de kan finde relevante
informationer og information om, hvem der skal kontaktes ved ønske om tilkobling.
3. OpenTele status
Kommentarer udover det fremsendte:
Kurt P. fortæller, at man arbejder videre med OpenTele i forhold til NetKOL og Min eGraviditet, samt at
man også arbejder på at bruge OpenTele til andre patientgrupper.
Det nævnes, at Vidyo-kontrakten er forlænget frem til 1/8 2015, hvorefter kontrakten skal opdateres,
hvis man stadig ønsker at gøre brug af videokonsultation.
4. KIH Samlet Regnskab
Kommentarer udover det fremsendte:
KIH-projektet har holdt sig indenfor bevillingsrammen. Der er et overskud, som udnyttes i forbindelse
med initiativ 1.4. Der er dog nogle overskridelser i.f.t. de oprindelige budgetlinjer i budgettet.
Regnskaberne fra Region Midtjylland og Region Hovedstaden er sendt til revisoren. Man afventer
godkendelse – men det burde ikke ændre i tallene.
KIH-styregruppen godkender, under forudsætning af revisor-påtegnelse, det samlede KIH regnskab
(bilag 2).
Det drøftes også, om der skal ske en formel overdragelse af ting indkøbt af projektet fx video og de 4
servere. Det drøftes, at grundet egenfinansiering så må de pågældende regioner være ejermænd. Derfor
overgår løsningerne herefter til videre drift i regionerne.
5. Initiativ 1.4 spor 2 – afprøvning af telemedicinsk infrastruktur i Region Nord
Kommentarer udover det fremsendte:
Formålet med initiativet er at validere og kvalitetssikre den telemedicinske infrastruktur, herunder det
der er lavet i KIH og TeleCare Nord.
I spor 2 afprøves KIH Databasen op imod to omsorgssystemer i Region Nord. Man starter med at
afprøve databasen i forhold til EOJ-systemer men håber også på at kunne koble op til EPJ-systemer på et
senere tidspunkt (dette nåede man ikke i KIH-projektet men det kan afprøves via initiativ 1.4). Input fra
dette forventes klar 1/4 2015.
Rettelse: I realiteten finder ovenstående afprøvninger sted under initiativ 1.4 spor 1, hvorunder
hjemmemonitorering er spor 2.
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KIH-styregruppen tager orienteringen til efterretning.

6. KIH Slutrapportering
Kommentarer udover det fremsendte:
Det drøftes, at de mange timer brugt på logistik og support i projektet kan give et forkert billede af det
reelle potentiale i forhold til det arbejdskraftsbesparende element. Udfordringerne i forhold til logistik og
support er ikke undersøgt og løst i projektet. Derfor vil en eventuel understøttelse af teknologien på disse
områder, muligvis skabe en business case der ser anderledes ud.
Der er enighed om, at der er et behov for at tydeliggøre dette.
Det besluttes derfor, at der skal udarbejdes et resume, på baggrund af den afsluttende evalueringsrapport,
med KIH-styregruppen som afsender, hvor ovenstående kan italesættes, og fortolkningsrammen kan
angives. På baggrund af opsummering af resumeet kan pressemeddelelsen i sidste ende udarbejdes.
Forslag fra styregruppen i forhold til resumeet er som følger:
- nøgterne afsnit samt afsnit med interview af klinikere og styregruppemedlemmer
- info om organisering og teknik
- de resultater og den læring som KIH-projektet bidrager med
- perspektivering til fx den kommunale sektor, hvor fx Ivan K.L. fra styregruppen kan være med til at
sætte fokus på og perspektivere til det kommunale område
- anbefalinger og råd på baggrund af erfaringerne
- info om hvad man ikke nåede i projektet
MedCom tilbyder at være tovholder på opgaven med udfærdigelse af resumeet og pressemeddelelsen.
Det drøftes, at resumeet bør være på omkring 5 sider.
Resumeet bør udsendes sammen med slutrapporten.
På baggrund af enighed om udfærdigelse af resumeet revideres slutrapporten ikke yderligere, på nær
tabel 6.16, som efterspørges revideret med yderligere beskrivelse eller fx smiley for at gøre den mere
læsevenlig.
KIH-styregruppen roser slutrapporten og godkender den på baggrund af kommentarerne givet ovenfor.
KIH-styregruppen beslutter, at der udarbejdes resume og pressemeddelelse på baggrund af kommentarer
og forslag nævnt ovenfor.

7. KIH publiceringsplan i forbindelse med afslutning
Kommentarer udover det fremsendte:
Susanne D. foreslår at holde afslutningskonferencen i november, således at TeleCare Nord har fået
indhentet de sidste data. Afslutningskonferencen kan eventuelt afholdes på Christiansborg, hvor
sundhedsministeriet kan stille med minister.
Der er enighed om, at det er en god ide. Det vedtages, at afslutningskonferencen afholdes i november.
Susanne D. er tovholder på at finde en dato i november.
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Ivan efterspørger, at der til sådan en konference også bliver et kommunalt fokus (hvilket der fx allerede
er i Telesår og TeleCare Nord).
I forhold til publikationen fra Niels Christian omhandlende en kvalitativ evaluering af
hospitalssygeplejerskernes arbejdsvilkår i NetKOL delprojektet, tager Jan kontakt til ham for at høre,
hvorledes publikationen kan bruges (så KIH-projektet ikke står i vejen for eventuelle publiceringsplaner
i forbindelse hermed).
Det drøftes, at KIH-styregruppen eventuelt kan linke til publikationen fra Niels Christian i
pressemeddelelsen og eventuelt i resumeet.
Opfølgning efter mødet:
Niels Christian svarer, at han ikke har planer om at publicere rapporten, hvorfor KIH-projektet er
velkommen til at linke til den eller publicere den. Niels Christian efterspørger dog link eller information
om, hvor denne publiceres, så han kan referere til rapporten.
KIH-styregruppen godkender:
- dato for fælles afslutningskonference som værende i november med Susanne D. som tovholder på at
finde en konkret dato i denne måned.
- at kvalitativ evaluering af hospitalssygeplejerskernes arbejdsvilkår udsendes via link i
pressemeddelelsen eller i resuméet fra styregruppen.

8. KIH Patientvolumen-skema: projektledelsesværktøj
Kommentarer udover det fremsendte:
Kurt P. efterspørger, at kommentarerne i fodnoterne om eGastro fjernes.
Projektledelsesskemaet revideres derfor på baggrund af dette.
KIH-styregruppen tager det reviderede patientvolumen-skema til efterretning (bilag 3).

9. KIH formidlingsaktiviteter
Kommentarer udover det fremsendte:
Kurt P. gør opmærksom på, at der er nogle publikationer, som endnu ikke er udarbejdet, som har sneget
sig om i første del af oversigten omhandlende formidlingsaktiviteter indenfor projektets levetid – frem til
31/12 2014 – som bør flyttes om til anden del i oversigten omhandlende planlagte
formidlingsaktiviteter/publikationer efter projektafslutning.
Listen over formidlingsaktiviteter revideres på baggrund heraf.
KIH-styregruppen tager oversigten over formidlingsaktiviteter til efterretning (bilag 4).

10. Eventuelt

Ref: Kirsten Ravn Christiansen
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