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Analysearbejdet er i fuld gang i projektet ”Digital løsning til graviditetsforløb”. Formålet med
projektet er at finde frem til 3-4 løsningsmodeller til, hvordan sundhedsvæsenet i Danmark kan
tilbyde gravide en digital vandrejournal i stedet for den papirbårne, der eksisterer i dag. Projektet
startede i juni 2018, hvor der blev afholdt en udbudsrunde for at finde det konsulentfirma, der i dag
foretager analysen.

Status på projektet
Projektet er i midt i fase 4 af de i alt 5 faser og siden sidste nyhedsbrev er workshop 3, 4 og 6 blevet
afholdt. På workshop 1, 2 og 3 har været med fokus på afdækning af ønsker og behov samt
udarbejdelse af de gravides brugerrejser og de sundhedsprofessionelles To-Be brugerrejser.
Workshop 3 blev afholdt den 5. oktober, workshop 4 blev afholdt den 12. oktober og workshop 5 blev
afholdt d.25.oktober 2018.
På workshop 3 var de sundhedsprofessionelles To-Be brugerrejser i fokus som afslutning på fase 3.
Formiddagen gik bl.a. med at blive bevidst om de faktorer og detaljer, der kendetegner et godt
tilrettelagt forløb for den gravide samt de faktorer, der kan være begrænsende for fremtidens ideelle
forløb. Eftermiddagens opgave var netop at forestille sig det ideelle forløb for en gravid. Et ideelt
forløb, hvor den sundhedsprofessionelle har optimale vilkår for at kunne bidrage til, at den gravide
kvinde kommer gennem graviditeten sin graviditet tryg. Begrænsende faktorer som f.eks. jura, itsystemer eller andet skulle man ikke tage hensyn til – en opgave der i sig selv kan være en udfordring.

På workshop 4 blev fase 4 indledt omkring modeludvikling. Med afsæt i den viden der blev indsamlet på de
tidligere 3 workshops, blev systemmæssige forudsætninger afdækket, samt udfordringer og mulige
løsninger til en digital løsning vendt. Formålet med workshop 4 var at skabe et fundament for, hvilke
tekniske muligheder og udfordringer, der eksisterer i den digitale understøttelse. Viden fra workshoppen
bliver anvendt i udviklingen af de 3-4 løsningsmodeller. Deltagerne på workshoppen var it-arkitekter og
system eksperter fra reference gruppen, som er bredt repræsenteret - såvel i relation til repræsentanter fra
de involverede sektorer som de involverede systemleverandører og organisationer.

På workshop 5 blev første del af Rambølls løsningsforslag præsenteret for deltagerne, som var med til at
diskutere og kvalificere løsningsforslaget. På workshoppen deltog sundhedsprofessionelle, herunder
jordemødre, læger, sygeplejersker, lægesekretærer samt repræsentanter fra de kommunale familiecentre og
sundhedsplejersker. Derudover deltog it-arkitekter og system eksperter. Det blev første møde mellem de
sundhedsprofessionelle og systemteknikkerne, som mødtes dels for at kvalificere løsningsforslaget og dels
for at øge forståelsen mellem de to grupper. Dette innovative tiltag er gjort for at mindske udviklingstiden
af en funktionel og implementérbar løsning.

Oversigt over workshops i efteråret 2018

Projektet ”Digital løsning til graviditetsforløb” har sammenhæng til andre aktuelle initiativer og projekter.
Herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen, som er ved at blive revideret. Der er
repræsentation i projektets styregruppe og referencegruppe fra Sundhedsstyrelsen, som skal være med til at
bygge bro mellem anbefalingerne og projektet. Ligeledes afholdes der workshops på PRO området for
graviditet, fødsel og barsel, hvor der også er tæt sammenhæng til det aktuelle projekt. Her er der
repræsentanter fra PRO området i både styregruppe, referencegruppe og arbejdsgruppe. Et tredje projekt,
hvor grænsefladerne krydser er projektet for komplekse forløb, og endelig er der det igangværende projekt
MAMAACT, som har fokus på social og etnisk ulighed i mor-barn sundhed. Alle projekter følges tæt i
indeværende projektfor at sikre sammenhæng mellem aktiviteterne.

Der udsendes 4-5 nyhedsbreve i løbet af efteråret 2018 - du kan desuden holde dig opdateret om projektet på
Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside, LinkedIn og Instagram.

