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1)

Referat (G)

Styregruppen godkendte referatet fra styregruppemødet 11. december 2018.
Beslutning
Styregruppen godkendte referatet

2)

Rapport fra Qvartz/Rambøll (O)

Styregruppen godkendte rapporten med de ændringer, som var blevet lavet siden styregruppemødet 11.
december. Lone Dalager Kristensen gjorde opmærksom på, at de kommentarer, som ikke er behandlet endnu,
tages videre med til næste fase.
Beslutning
Styregruppen godkendte materialet fra Qvartz/Rambøll som udgangspunkt for næste fase

3)

Præsentation for Den nationale bestyrelse for sundheds-it – rapporten (G)

Lone Dalager gennemgik præsentationen til Den nationale bestyrelse for sundheds-it. Der er kommet nogle
ændringer siden dagsorden blev udsendt. Endelig præsentation er vedhæftet.
Beslutning
Styregruppen godkendte oplægget til Den nationale bestyrelse for sundheds-it
Bilag
Bilag 1: Præsentation for Den nationale bestyrelse for sundheds-it

4)

Fremtidig organisering (G)

SUM redegjorde for forslaget til organisering af det fremtidige arbejde og lagde her vægt på, at delleverancer
med dertilhørende ansvar placeres hos de mest relevante parter i styregruppen. Styregruppen besluttede at
igangsætte aktiviteterne i fase 1 med en fortsættelse af den eksisterende organisering, hvor Syddansk
Sundhedsinnovation er overordnet projektleder og sekretariatsbetjener.
KL fremførte et behov for, at leverandører inddrages allerede i interessentanalysen inden ØA. En tidlig dialog
med leverandørerne om muligheder og begrænsninger kan lette arbejdet med at implementere den digitale
løsning hos leverandørerne.
Danske Regioner bemærkede, at juridiske problemstillinger bør tænkes ind. Det blev aftalt at indføre et juridisk
spor i projektet i form af en kortlægning af de juridiske rammer for projektet, samt i hvilken grad det
kommende lovforslag om bedre digitalt samarbejde løser potentielle udfordringer med datadeling på tværs af
parterne. KL påpegede, at det bør tillægges særlig vægt at kortlægge hvilken rolle samtykke kan spille.
KL foreslog, at der samarbejdes med myndigheder, som har opnået gode tværsektorielle samarbejder gennem
sundhedsaftalerne. Til dette bemærkede Digitaliseringsstyrelsen, at det også er vigtigt at sikre diversitet i
gruppen af aktører, som deltager i projektet. Derfor er det også væsentligt at medtage deltagere, som oplever
udfordringer i samarbejdet om gravide.
Sundhedsdatastyrelsen understregede, at det er vigtigt at medtage estimering af driftsomkostninger og
videreudvikling i beslutningsgrundlaget.

2

Den endelige projektorganisering vil blive diskuteret på næste styregruppemøde med henblik på at lægge den
til godkendelse i Den nationale bestyrelse for sundheds-it på deres møde den 3. april 2019.
Beslutning
Styregruppen godkendte forslaget til igangsættelse af de foreslåede aktiviteter i trin 1 med den eksisterende
organisering.

5)

Temadag: Graviditetsforløb – Digitalt, praktisk og trygt (O)

Syddansk Sundhedsinnovation gennemgik planen for temadagen den 5. februar 2019.
Danske Regioner foreslog, at brugerrejsen blev præsenteret på dagen. SUM bemærkede, at det ville være
positivt med flere fagpersoner som oplægsholdere. Det blev aftalt, at der gives mere taletid til fagpersoner.
Syddansk Sundhedsinnovation foreslog, at der bliver inviteret fagmedier til temadagen.
Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har skrevet en artikel om temadagen, som er vedlagt.
Beslutning
Styregruppen diskuterede indholdet af temadagen
Bilag
Bilag 2: Artikel om temadagen 5. februar

3

