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Analysearbejdet
Formålet

er

i

fuld

gang

i

projektet

”Digitalisering

af

graviditetsforløb”.

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, hvor der blev afholdt en
udbudsrunde for at finde det konsulentfirma, der i dag foretager analysen.

Status på projektet
Tirsdag d. 11. september 2018 blev den første workshop i projektet afholdt. De inviterede
var alle en del af referencegruppen, herunder jordemødre, læger, sygeplejersker,
praktiserende

læge, lægesekretærer

samt

en

repræsentant

fra

de

kommunale

sundhedsplejersker og familiecentre. Der var således en bred repræsentation både på
tværs af faggrupper og geografi.

Formålet med workshop 1 var at få kortlagt hele graviditetsforløbet med alle de
forskellige kontakter til de sundhedprofessionelle den gravide møder i sin graviditet, hvilke
informationer der deles og hvilke it systemer eller løsninger, der understøtter det
nuværende samarbejde. Der var på workshoppen en stor velvilje til projektet og behovet for
en digital løsning er stort. Resultatet af kortlægningen vil blive brugt i de fremtidige
workshops.

Efterårets 2. workshop blev afholdt tirsdag d. 25. september, hvor vi tog imod en række gravide
og nybagte mødre, som havde hovedrollen på dagen. På workshoppen blev der fokuseret på at
kortlægge den gravides rejse gennem sundhedsvæsenet ud fra de gravides eget perspektiv. De
gravide blev bedt om at fortælle hele historien om deres graviditet og udforske, hvad sker der
mellem kontakterne i sundhedsvæsenet. Der blev på workshoppen delt mange erfaringer og
oplevelser med den eksisterende vandrejournal, og der var mange historier med glemte
vandrejournaler, sammenlappede gule kuverter og andre sjove anekdoter.

Eftermiddagen blev brug på at tegne, hvordan den ideelle rejse kunne se ud og på hvilken måde
den kunne understøttes digitalt. De gravides ønsker og behov til en digital løsning blev udforsket i
detaljen. På workshoppen deltog også jordemødre, sygeplejersker, læger og sundhedsplejersker.
De sundhedsprofessionelle bidrog med deres faglige viden og indsigt på workshoppen, lyttede til
de gravides fortællinger og fik til opgave at lave små benspænd undervejs.
Udover de afholdte workshops foretager Rambøll en række interviews og observationer
sideløbende. Dette dels for at validere resultaterne fra de afholdte workshops og også for at få en
så stor diversitet indenfor målgruppen af gravide. Fokus i interviews og observationer er derfor
bl.a. gravide med komplikationer samt sårbare gravide.

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. Projektet følger de øvrige initiativer tæt og sikrer
dermed 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.

