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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
Tirsdag d.6.november blev workshop no. 6 afholdt, hvor formålet var en yderligere kvalificering og
afprøvning af løsningsmodellerne fra workshop 5. På denne workshop deltog gravide og nybagte
mødre samt sundhedsprofessionelle, heriblandt jordemødre, læger, lægesekretærer og sygeplejersker.
På workshoppen blev forskellige elementer i den digitale understøttelse af forløbet drøftet og
diskuteret gruppevis ift. bl.a. henvisning fra praktiserende læge, visitation på fødestedet, den første
konsultation ved jordemoder mv. Der var mange gode tilbagemeldinger og en yderligere kvalificering
af løsningerne.

Tirsdag d.20. november blev den syvende og sidste workshop af holdt som en del af analysen. På
workshoppen deltog sundhedsprofessionelle og systemteknikere. Formålet med den sidste workshop var at
give alle interessenter lejlighed til i fællesskab at validere og kvalificere det endelige forslag til løsningerne.
Der var på denne workshop også en drøftelse af de enkelte trin ift. implementering. De systemtekniske og
sundhedsfaglige deltagere blev delt op og fik vendt hver deres perspektiv i forhold til den foreslåede digitale
løsning. Efterfølgende blev deltagerne samlet til en gennemgang af implementeringsplanen. Der var også på
denne workshop god opbakning til projektet og der var mange interessante drøftelser og vigtige
overvejelser ift. implementering.

Der skal derfor også lyde en stor tak til alle de som har deltaget på de 7 workshops her i efteråret 2018. Alle
har bidraget til vigtigt og relevant information, der har stor betydning for analysens resultater og den
digitale løsning.

Oversigt over workshops i efteråret 2018

Den videre plan
Den endelig rapport fra Rambøll forventes at blive godkendt på projektets styregruppemøde i december,
hvorefter den vil blive præsenteret for Den nationale bestyrelse for sundheds IT i januar 2019. I styregruppen
arbejdes der allerede nu på en løsning for den videre organisering i forbindelse med
implementeringsprojektet.

Arrangement 2019 - Tirsdag den 5 februar kl. 9.30 - 15.00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d.5.februar 2019, hvor styregruppen med Sundheds-og
Ældreministreriet i spidsen inviterer til et arrangement, hvor analysens resultater vil blive præsenteret.
Arrangementet foregår i Syddansk Sundhedsinnovations faciliteter i Forskerparken i Odense.

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

