Nyhedsbrev
– Telemedicinsk
hjemmemonitorering
borgere
medlandsdel,
KOL, juni
2017
Nyhedsbrev
fra programsekretariatet
for KOL itilden
midtjyske
juni
2017

Nyt fra projektet
Velkommen til den første udgave af nyhedsbrevet om
'Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL'. I
dette nyhedsbrev får du en status på det forberedende arbejde,
der er i fuld gang. Arbejdet er en vigtig forudsætning for en
succesfuld implementering.
Programsekretariatet i Midtjylland håber, at nyhedsbrevet kan
være med til at besvare mange af de spørgsmål, som opstår på
dette tidlige tidspunkt i processen.
God læselyst!
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Arbejdet i projektet er i gang
Landsdelsprogrammet for Midtjylland har en programstyregruppe, som har repræsentanter fra kommuner, region,
almen praksis og Lungeforeningen. Programstyregruppen sikrer
fremgang i arbejdet i landsdelsprogrammets 4 projektspor, som
skaber fundamentet for en succesfuld implementering af
'Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL'.
Arbejdet har været i gang siden medio 2016.

Projektsporet 'Økonomi og jura' bidrager til at
afklare Fælles Servicecenters fremtid
Fælles Servicecenter er en støttefunktion til telesundhed i
Midtjylland. Der træffes i september 2017 beslutning om,
hvorvidt Fælles Servicecenter skal overgå til drift efter
projektets udløb i april 2018. I den forbindelse bidrager
projektsporet 'Økonomi og jura' til udarbejdelsen af anbefalinger
til mulig idriftsættelse, da opgaven om logistik og support af
udstyr til borgere med KOL er en nødvendighed.
Du kan læse mere på hjemmesiden:
www.fællesservicecenter.dk.
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Fælles fodslag sikrer ét fælles nationalt udbud om
en telemedicinsk løsning
En fælles national gruppe har
siden begyndelsen af 2017
arbejdet med at formulere krav
til en telemedicinsk løsning til
borgere med KOL.

National udbudsorganisation
På baggrund af de krav gruppen
har udarbejdet, er der enighed
blandt de fem landsdele om, at
der skal gennemføres ét fælles
nationalt udbud om en
telemedicinsk løsning – på tværs
af alle regioner og kommuner.
Der er nedsat en udbudsorganisation til at løse opgaven, der

består af en styregruppe og en
udbudsgruppe, som
henholdsvis skal lede og
gennemføre udbuddet.

Fakta om udbuddet

Projektsporet 'Teknik og Itinfrastruktur' er på baggrund
af det nationale udbud sat i
bero, indtil lokale
landsdelsaktiviteter kan
igangsættes.
Den telemedicinske løsning
skal i fremtiden kunne
anvendes til flere sygdomsområder end KOL.



Region Midtjylland er
udpeget til at være
ansvarlig for udbuddet.



Der er i Økonomiaftalen
for 2018 afsat 35 mio.
kr. til at anskaffe en
medarbejderrettet
løsning og infrastruktur.



Beløbet er fordelt med
24,5 mio. kr. til
regionerne og 10,5 mio.
kr. til kommunerne.

Sundhedsfagligt indhold og organisering
Arbejdet i projektsporet tager
afsæt i Forløbsprogrammet for
KOL og har resulteret i et
forslag til, hvordan behandlingen af borgere med KOL kan
forbedres med telemedicin.
Forslaget peger på tre vigtige
elementer for et godt
behandlingsforløb, jf. figuren
nedenfor.

Individuel digital forløbsplan
Alle borgere med KOL tilbydes
en individuel digital forløbsplan.
Planen skal kunne deles og
redigeres af alle involverede,
som borgeren giver tilladelse.

•Plan giver borgere
overblik over forløb og
udvikling i sygdom
•Også til samarbejde ml.
borger & (tværsektorielle) aktører samt
pårørende
Alle med KOL får
individuel digital
forløbsplan

Information og vejledning

3 organiseringsformer i spil

Borgere med KOL skal kunne få
information og vejledning i en
generel og målrettet form.
Den generelle indeholder bl.a.
information om KOL via
videoer. Den målrettede er
individuelt tilpasset og ses i
borgerens forløbsplan.

Der arbejdes med forslag til 3
former for organisering af
overvågning af borgernes
indsendte målinger:




Hvem kan få hjemmemåling?
Projektsporet har lavet oplæg
til, hvilke borgere med KOL,
der skal tilbydes hjemmemåling. Hjemmemåling er et
udvidet tilbud til de borgere,
som har behov for det.

Kommunal organisering
5 samarbejdsorganisationer
i klyngerne
1 central samarbejdsorganisation i landsdelen.

Forslag til organisering vil
efter sommerferien blive
præsenteret og behandlet.

•Adgang til information
og vejledning
•Adgang til målrettet
information
•Info om tilbud fra
Lungeforening

•To eller flere
exacerbationer eller
indlæggelser per år
•FEV1 < 50 pct.
•Hvis angst ved KOL
•Har evt. iltapparat

Alle med KOL får
information og
vejledning

Borgere med
behov laver
hjemmemålinger

Figuren viser udkast til sundhedsfagligt indhold i 'Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL'
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Lungeforeningens perspektiv på telemedicin
"Vi ved fra lungepatienter, at telemedicin giver tryghed og en
følelse af, at sundhedsvæsnet tager ansvar. Derfor er vi meget
glade for, at netop borgere med KOL, som er udfordrede af deres
åndenød i hverdagen, er udvalgt som nogle af de første modtagere
af telemedicin på landsplan.
Det har været dejligt at mærke den midtjyske tilgang, hvor
udgangspunktet er borgerens hverdag. Landsdelen gør sig umage
for at sammensætte de nye telemedicinske tilbud bedst muligt fra
starten, og der er i forvejen meget at bygge på.
Landsdelen har inddraget borgere med KOL, som har givet målrettet
input til udrulningen af telemedicin", udtaler direktør i
Lungeforeningen Anne Brandt.

Anne Brandt, direktør i
Lungeforeningen og deltager i
programstyregruppen for det
midtjyske landsdelsprogram.

Borgerperspektiv på telemedicin: Sådan oplever Freddy Werner at blive
taget med på råd
"Det har været så dejligt at føle sig lyttet til. Jeg har mærket, at det spøgelse af skyld og skam, som
lungesygdommen KOL så tit forbindes med, har været helt fraværende i projektet. Jeg er blevet mødt
af dygtige folk, der har oversat deres 'latin' til forståelige budskaber og vist en interesse i KOL på en
måde, jeg ikke har oplevet før", siger Freddy.
Freddy Werner har KOL og er tovholder og frivillig patienttræner i Lungeforeningens netværk i Aarhus
Kommune. Han har givet vigtige input til projektet.

Projektplan skal sikre overblikket
I landsdelsprogrammet for Midtjylland arbejdes der lige nu med at udvikle en projektplan, som
skaber overblik over projektperioden. Projektplanen består af nationale milepæle, som skal nås, for
at projektet kan komme succesfuldt i mål.
Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal være fuldt implementeret i
kommuner, hospitaler og almen praksis inden 2020.
På hjemmesiden www.kol.rm.dk kan du følge med i, hvor langt vi er med projektet i vores landsdel.
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Kommunale informationsmøder
Den 1. og den 17. maj 2017 blev der afholdt fælles
kommunale klyngemøder om telesundhed og
Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL. Den nyeste viden på området blev præsenteret
af Anders Kjærulff, medformand i projektet og
direktør i Silkeborg Kommune, Wenche Svenning fra
KOSU, de fire kommunale formænd for
projektsporene, samt Esben Wolf fra Aarhus
Kommune og repræsentant i den tidligere nationale
kravspecifikationsgruppe.

Vigtige mødedatoer


Møde i programstyregruppen for
landsdelsprogrammet i
Midtjylland d. 30. august
2017



Møde i Sundhedsstyregruppen d. 6. september
2017

Hvad er de næste skridt?
Klyngestyregrupperne i Midtjylland er blevet bedt om at
udpege de første 3-5 repræsentanter for hver klynge, som
skal indgå i arbejdet omkring planlægning af
implementeringsprocessen. Arbejdet starter langsomt op i
begyndelsen af 2018.
Sundhedsstyregruppen skal træffe endelige beslutninger om
følgende:





Forslag til sundhedsfaglige anbefalinger
Forslag til organisering af overvågning af
hjemmemålinger
Forløbsprogrammet for KOL
Idriftsættelse af Fælles Servicecenter.

Hvem kan jeg kontakte?
Sekretariatsleder, Lea Nørgaard Bek, leabek@rm.dk, tlf. 3138 2882, Programsekretariatet
Kommunal projektleder, Wenche Svenning, wr@aarhus.dk, tlf. 2328 2816, Programsekretariatet

Programsekretariatet for
'Telemedicinsk hjemmemonitorering
til borgere med KOL'
www.kol.rm.dk

