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Statusnotater til 3. styregruppemøde i

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
d. 6.9.2012 i Odense

1. Region Midtjylland
•

Statusnotat ”Diabetes”

•

Statusnotat ”Gravide med komplikationer”

2. Region Hovedstaden
•

Statusnotat ”Anskaffelsesprojekt”

•

Statusnotat ”Min eGraviditet”

•

Statusnotat ”KOL”

•

Statusnotat ”Gastro"

3. Teknisk delprojekt
•

Statusnotat ”Teknik”

Smileys
Projektet følger planen
Problemer, der kræver korrektioner
Alvorlige problemer, der truer projektets målsætning

KIH Diabetes
Dato: 24/8 2012
Delprojektleder: Troels Krarup Hansen
Formål:
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) er et
koordineret projekt i regi af Fonden for
velfærdsteknologi.

Deltagere:
Kliniske afdelinger
• Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus
Universitetshospital
Kommuner
• Aarhus Kommune

Projektstatus

Afventer godkendelse af revideret protokol.
Det har været nødvendigt gennemgribende at revidere
den oprindelige projektprotokol, da de oprindeligt
planlagt patienter (type 2 diabetes) for en meget stor
dels vedkommende ikke længere håndteres i
hospitalsregi.

Strategisk lige nu

Afventer godkendelse af revideret protokol.

Fagligt/teknisk lige nu
Leverandører:
• Region Midts Center for Telemedicin

Evt. link til info om delprojektet

Har haft indledende drøftelser med Region Midts Center
for Telemedicin vedr. Platform til det reviderede projekt,
og har herunder startet arbejdet med at afprøve
konkrete apparater til blodsukker måling og kontinuerlig
glukosemonitorering i hjemmet.

Risikolog

Vi kan ikke komme videre før der foreligger en
godkendelse af den reviderede protokol.

Milepæle

Plan

1. Teknisk klargøring og pilotafprøvning (afsluttet)
2. 1. driftsfast (startet)
3. Midtvejsevaluering (afsluttet)
4. 2. driftsfase (sluttet)
5. Evaluering af delprojekter

29.11.2012
30.11.2013
30.05.2013
01.11.2013
06.03.2014

1

Nået

KIH Gravide m. komplikationer
Dato: 27 aug 2012

efterhånden som der er samles data i de forskellige
gestationsuger. I samarbejde med CAST er der
udarbejdet spørgeskemaundersøgelse til diabetikere.

Delprojektleder: Lone Holst og Olav Bjørn Petersen
Formål:
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) er et
koordineret projekt i regi af Fonden for
velfærdsteknologi.

Strategisk lige nu

Aktuelle strategiske planer og overvejelser.

I dette delprojekt vurderes brugen af telemedicin til
gravide med præeklampsi, PPROM (for tidlig
vandafgang) og type1 diabetes, med henblik på at
afklare om der kan spares kontrolbesøg og
indlæggelsesdage i disse patientgrupper.

Monitorering af PPROM og præeklamptikere som hidtil.
Projektpause for gravide med diabetes mens klinisk
potentiale undersøges.

Fagligt/teknisk lige nu

Deltagere:
Kliniske afdelinger:
• gynækologisk-obstetrisk afd Y AUH

Aktuelle faglige/kliniske/ aktiviteter og udfordringer
Der afventes tilpasning af brugergrænsefladen til
diabetespatienterne. I skrivende stund vides ikke hvilken
platform der forventes anvendt. Information mangler om
mål for teknisk platform.

Leverandører:

Risikolog

Projektstatus

Aktuelle risici og forslag til korrigerende handlinger

Siden 1. juli er der inkluderet 3 patienter med
præeklampsi og 1 patient med PPROM.
Nulpunktsmålinger på disse grupper er udført i
Teleskejbyprojektet.

Korrigerede ændringer til endelig ansøgning er fremsendt
til Jan Petersen d.12 juni. Der mangler fortsat endelig
afklaring af potentiale for diabetikere. Møde med
konsulenter afventes. Der er mulighed for at der ikke er
tidligere nævnte besparelsespotentiale. Risiko for at
milepæl om inklusion af diabetesgruppen i december ikke
nås pga manglende information og sikkerhed omkring
teknikdelen.

Der udføres i øjeblikket nulpunktsmålinger på
diabetikerne. Det forventes at der skal udføres ca. 30
målinger, hvoraf de 12-15 allerede er foretaget.
Det må forventes, at der går længere tid med de
sidste, da det potentielle patientmateriale bliver mindre,

Milepæle

Plan

1. Teknisk klargøring og pilotafprøvning (afsluttet)
2. 1. driftsfast (startet)
3. Midtvejsevaluering (afsluttet)
4. 2. driftsfase (sluttet)
5. Evaluering af delprojekter

29.11.2012
30.11.2013
30.05.2013
01.11.2013
06.03.2014

KIH Monitorering af delprojekter
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Tidsplan den samme som øvrige delprojekter

KIH Monitorering af delprojekter
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Tidsplan den samme som øvrige delprojekter

KIH Monitorering af delprojekter
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6

(Senest gemt 29/08/2012 10:08)

KIH Monitorering af delprojekter

7

(Senest gemt 29/08/2012 10:08)

