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1)

Referat

Referatet blev udsendt til skriftlig kommentering den 21. februar 2019.
Beslutning:
Referatet blev godkendt.
Styregruppen besluttede desuden, at referater fremover sendes til skriftlig kommentering og
godkendelse senest 14 dage efter afholdelse af styregruppemødet.
2) Projektets status
Projektleder Lone Dalager Kristensen præsenterede status på de emner, der er arbejdet videre med
siden styregruppemødet i januar 2019. Alle aktiviteter er igangsat, og der er fremdrift på alle
emnerne.
Programorganisering: Der er lavet et udkast til en projektorganisering, som præsenteres særskilt for
styregruppen under dagsordenspunkt 3.
Kildeafdækning: Der er udarbejdet en kildeafdækning af Lene Ærbo, som er blevet afleveret til SDSI
og SDS den 8.marts 2019. Den ligger aktuelt til review hos arkitekterne i SDS. Det har i
kildeafdækningen vist sig, at de historiske kilder ikke kan anvendes i behandlingsøjemed men
udelukkende til statistik mm. Der er således ikke efter gældende lovgivning hjemmel til anvendelse af
de historiske kilder.
Interessentanalyse: Er udarbejdet
Beslutningsgrundlag for ØA 2020: Lene Ærbo har udarbejdet det første udkast til økonomi for
projektet ud fra erfaringer fra lignende projekter.
Risikovurdering: SDS varetager opgaven, som planlægges igangsat efter den nationale bestyrelse for
sundheds-it har behandlet arbejdet med graviditetsmappen på mødet den 3. april.
Juridisk afdækning: Lene Ærbo har været i dialog med jurister i SDS som en del af kildeafdækningen.
Øvrige juridiske afklaringer ligger i et særskilt spor, som SUM er ansvarlig for.
Specifikation af graviditetsmappen: Delprojektet er igangsat og varetages af SDS.
Kvalitetsdata: DSOG og jordemoderforeningen laver liste med deres ønsker til SUM.
Projektplanlægning: Er igangsat, og tidsplanen for projektet blev gennemgået på styregruppemødet.
Drøftelse i styregruppen:
Ad. Kildeafdækning:
Olav Petersen bemærkede, at det ikke fremgår af kildeafdækningen, hvordan data fra datakilden
Astraia, som anvendes på alle fødeafdelinger i hele landet, kan anvendes i den digitale løsning.
Styregruppen besluttede på den baggrund, at der i kildeafdækningen skal indgå en vurdering af, om
øvrige decentrale kilder udestår.
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Ad. Kildeafdækning:
Nanna Skovgaard orienterede om forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.v., som for nylig
blev vedtaget af et enigt folketing. Loven muliggør et bedre digitalt samarbejde om
patientbehandling i sundhedsvæsenet. Nanna bemærkede desuden, at lovgivningen, som nu skal
operationaliseres via bekendtgørelser, får betydning for dette projekt, hvilket bør afspejles i
kildeafdækningen.
Ad. Specifikation af graviditetsmappen:
Danske Regioner præsenterede et ønske om, at løsningen blev baseret på decentral frem for central
infrastruktur, og at eksisterende infrastruktur i muligt omfang bør anvendes i projektet. Konkret
foreslog Danske Regioner at få undersøgt, om Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) kan
anvendes med henblik på ikke at opfindes nye løsninger hvor gamle kan tages i brug. Bemærkningen
blev drøftet i styregruppen, som kom til enighed om, at relevant eksisterende infrastruktur skal
anvendes, men at projektet af hensyn til at bevare fremdrift ikke bør betinge sig af specifikke
løsninger. Anders Brahm bemærkede, at graviditetsmappen vil være sammensat af en række
eksisterende komponenter og kilder og således ikke kan karakteriseres som værende en ny løsning
som sådan. Anders gjorde samtidig opmærksom på, at FUT ikke eksisterer endnu og først forventes
klar maj 2020 - til i første omgang KOL patienter. Først herefter vil det være relevant at undersøge,
hvad infrastrukturen ellers kan anvendes til.
Ad. Projektplanlægning:
Lone Dalager gennemgik tidsplanen og præsenterede styregruppen for, at man for at sikre
udbredelseshastighed på kort sigt arbejder efter en iframe løsning og på længere sigt dybere
integration i anvendersystemerne. Anders Brahm tilføjede, at iframe løsninger giver muligheder for
en fleksibel måde at implementere den digitale løsning på, og herved åbnes en mulighed for hurtigt
at komme i gang. Anders Brahm understregede væsentligheden i at få stablet en lokal organisation
på benene. Sundhedsdatastyrelsen ser det som afgørende at få input fra klinikerne, så
implementeringen bliver behovsdrevet.
Det blev nævnt, at tidsplanen bør justeres, da et udbud henover sommerferien kan være
problematisk. Danske Regioner nævnte i denne forbindelse, at de ikke er sikre på, at de ønsker en
national løsning forankret i SDS. På opfordring fra styregruppeformanden meddelte Danske Regioner,
at de hurtigst muligt vil lave et skriv herom.
Endvidere blev det drøftet, hvilke konsekvenser det kan få for projektet, hvis der udskrives valg. Det
blev besluttet indtil videre at fortsætte som planlagt. SDS vil i samarbejde med SDSI justere
tidsplanen for udbuddet.
Beslutning:
Styregruppen godkender status på de igangsatte aktiviteter.
3) Projektorganisering
Nanna Skovgaard fremlagde forslag om projektorganisering. Forslaget indebar etablering af en
projektorganisering med en række delprojekter under sig frem for etablering af en decideret
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programorganisering. Projektorganiseringen suppleres med et koordinationsforum mellem de
projekter, programmer og initiativer, som nærværende projekt har afhængigheder til.
Drøftelse:
Danske Regioner fremlagde en overvejelse om, om en repræsentant fra regionerne bør overtage
formandsposten for styregruppen. Det blev drøftet af styregruppen, som besluttede, at projektet
fortsætter med den nuværende formandspost, idet der i den nuværende fase er fokus på at udvikle
central funktionalitet. Styregruppen besluttede dog samtidig, at projektorganiseringen revurderes,
når der i senere faser i projektet kommer mere fokus på implementering, og når der er udviklet en
digital løsning, som har været afprøvet. Hertil blev det fremhævet, at der snarest muligt vil skulle
udpeges en region med tilhørende kommuner og praktiserende læger til gennemførelse af den
kommende pilotafprøvning.
Beslutning:
Styregruppen tiltrådte forslaget om projektorganiseringen i anskaffelsesfasen (anskaffelse og
udvikling). Organiseringen revurderes ved overgangen til implementering af den digitale løsning
(efter pilotafprøvning af løsningen). Denne indstilling forelægges den nationale bestyrelse for
sundheds it på mødet den 3. april.
Styregruppen besluttede at arbejde mod snarest muligt at få placeret en pilot i en region, med
tilhørende kommuner og praktiserende læger.

4)

Opsamling fra temadagen, Graviditetsforløb – Digitalt, Praktisk og trygt (O)

Lone Dalager orienterede om temadagen den 5. februar 2019, hvor over 100 deltagere deltog med
stor opbakning fra sundhedsfagligt personale på tværs af sektorer. På dagen var der nogle
inspirerende indslag og mange faglige drøftelser om dels resultaterne fra analysen og de foreløbige
tanker om implementering. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var positive.
Beslutning:
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Der var enighed om, at det var en vellykket temadag.

5)

Eventuelt

Det blev besluttet at forsøge at flytte styregruppemødet den 2.juli 2019 en uge frem til ultimo juni.
Der blev orienteret om, at Merete Lange ønsker at bytte sin plads i styregruppen med henblik på
deltagelse af en jordemoder. Danske Regioner udpeger en ny repræsentant.
KL vil ligeledes udpege en sundhedsplejerske til styregruppen og indgår i dialog med SDSI om dette.
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