Kære Grravid
Hvad er dine erffaringer med
m vanddrejourn
nalen? De
el dine errfaringerr/ønsker
og lad dem indgåå i vores arbejde med at digitalise
d
ere den.
Er du intereesseret? Så læ
æs med her.
I øjeblikket arbejdes der på at gøre den fysiske vvandrejournaal, som følge
er den gravidde under hen
ndes
D
leder vi efter gravvide og kvind
der, der lige har
h født, for at høre om deres
d
graviditet, eelektronisk. Derfor
oplevelser m
med kontaktten til sundhe
edsvæsenet samt hvilken
n rolle journalen har spil let. Desuden
n vil vi gerne
høre om din
ne forventnin
nger og ønskker til en frem
mtidig DIGITAL journal.
Vi vil megett gerne også høre, hvad din
d partners ønsker og behov er, så giv
g gerne dennne informattion videre til
din partner.
Vil du have indflydelse på,
p hvordan fremtidens ddigitale løsniing skal se ud
d, vil vi gernee invitere digg til deltagelsse
på worksho
ops i Odense.. Der er arran
ngeret i alt 4 workshops i efteråret 2018. Og du kkan selv vælgge, om du
ønsker at deeltage på 1, 2, 3 eller 4 workshops.
w
V
Vi imødekommer enhver deltagelse m
med tak.
Datoerne fo
or de 4 workkshops er:
25. septemb
ber 2018 fra kl. 10 til 15
5. oktober 22018 fra kl. 10
1 til 15
6. novembeer 2018 fra kl. 10 til 15
Alle worksh
hops afholdes i Odense på Forskerparrken, Forskerparken 10, 5230 Odensee M.
Kontakt Ann
ne Mortenseen på anne.m
mortensen2@
@rsyd.dk elle
er tlf. 24 62 88
8 13
PS. Du/I vil ffå kørselsgod
dtgørelse for din kørsel ffra dit hjem til
t Odense. Formular udleeveres på wo
orkhoppen.
Baggrund fo
or projektet:
Sundheds‐ o
og ældremin
nisteriet har igangsat
i
Anaalyse af digital løsning til graviditetsfoorløb, som er en af flere
indsatser un
nder strategien for digita
al sundhed 2 018‐2022. Fo
ormålet med
d analysen err at afdække
e de faglige,
de gravide o
og evt. partn
nere og pårørendes ønsk er og behov,, som skal afdækkes på een række wo
orkshops i
løbet af efteeråret 2018. På de enkelte workshopps forventes at du vil dele
e dine opleveelser med brrug af
vandrejourn
nalen samt dine
d ønsker og
o forventninnger til en digital løsning til graviditettsforløb. På de enkelte
workshops vil der også deltage andrre gravide, suundhedsproffessionelle og
o systemtekknikere. De enkelte
e
workshops faciliteres aff konsulenter fra QUARTSS & Rambøll.
om projektet: www.sydda
ansksundheddsinnovation
n.dk
Læs mere o

