Juni 2019: Nyhedsbrev nr.5
Digital løsning til graviditetsforløb
Analysearbejdet i projektet ”Digital løsning til graviditetsforløb” er afsluttet i januar 2019, og der er den
5. februar 2019 afholdt temadag, hvor resultatet fra analysen blev præsenteret. Læs mere om temadagen
her…
Siden præsentationen for Den nationale bestyrelse for sundheds it i slutningen af januar 2019, og deres
godkendelse af de næste aktiviteter, er det videre arbejde med projektet fortsat.
Status
I projektet ”Digital løsning til graviditetsforløb” bliver alle 3 sektorer (praktiserende læger, regionale
sygehuse og kommunale instanser) involveret i arbejdet, og det peger på et kompliceret opsæt for at sikre
alles inddragelse. Styregruppen har forsøgt at betragte arbejdet ud fra alle perspektiver. Det er gjort på den
måde, at i stedet for at lave et stort program, som skal varetage opgaven fra start til slut, er der foreslået
etableret et mere fleksibelt projekt, som ændrer sig i takt med, at behovene ændrer sig. Den
projektorganisering, der er foreslået i styregruppen, kan ses i nedenstående figur:

Organiseringen ligger op til der fortsættes med en lille arbejdsgruppe, som består af repræsentanter på
tværs af sektorer, faggruppe og geografi samt en referencegruppe med bred deltagelse af bl.a.
sundhedsfaglige aktører, herunder gravide, jordemødre, obstetrikere, sygeplejersker, lægesekretærer,
praktiserende læger, kommunale sundhedsplejersker og familiecentre, kommunale IT arkitekter, regionale

IT arkitekter mf. Referencegruppens primære opgave vil være at bidrage løbende til arbejdsgruppens
kvalificering i en bredere kreds af interessenter ift. fagligheder og sektorer.
For at sikre en tæt koordinering med de øvrige programmer og projekter, som ”Digital løsning til
graviditetsforløb” påvirker og bliver påvirket af, nedsættes et koordinationsforum. Koordinationsforummet
vil bestå af projektledere fra de forskellige projekter, samt projektlederen fra nærværende projekt.
Pt. er der igangsat trykprøvning af de eksisterende løsninger, analysering af snitflader og prioritering af
funktionalitet (fase 1). Dette vil danne baggrund for en indstilling på næste bestyrelsesmøde vedrørende
den egentlige organisering af projektet med tilhørende delprojekter og ansvarsfordeling. Fasen forventes at
løbe frem til sommeren 2019 med nedslagspunkter ift. projektorganiseringen og udarbejdelse af
beslutningsgrundlag til ØA. Herefter vil der blive udarbejdet udbudsmateriale med henblik på et afsluttet
udbud inden udgangen af 2019.
Den videre plan
Parterne er enige om, at der arbejdes efter, at løsningen kan ligge klar snarest muligt. Derfor sigtes der mod
udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for udvikling og lokal implementering af løsningen frem mod
økonomiaftalen for 2020, således at de første gravide kan benytte løsningen inden udgangen af 2020.
I slutningen af 2019 forventes arbejdet med selve udviklingen af basis funktionaliteter at starte. Derudover
igangsættes bl.a. arbejdet med udbud af løsningen til de gravide samt løsningen til sundhedspersonalet
(den praktiserende læge, jordemoderen og sundhedsplejersken).

E-sundhedsobservatoriet 2019
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til e-sundhedsobservatoriet den 9. og 10. oktober 2019, hvor status på
projektet vil blive præsenteret af styregruppeformand Nanna Skovgaard.

Generelt om projektet
Et succesfuldt projekt sikrer, Danmark tilbyder gravide et individualiseret og fleksibelt graviditetsforløb,
hvor data flyder digitalt på tværs af sektorer til gavn for den gravide. Derudover vil de sundhedsfaglige
opleve, de har adgang til rette information på rette tidspunkt, samt at de kan dele oplysninger og
information med deres kolleger i de øvrige sektorer.
Gravide i dag får udleveret en vandrejournal, hvis formål er at sikre data og informationer deles på tværs af
de involverede sektorer - Såvel praktiserende læge, sygehusenheden og den kommunale sundhedspleje.
Indenfor rammerne af arbejdsdelingen af de 3 sektorer er det med dette projekt formålet at digitalisere
den analoge forretningsgang under graviditeten. I den forbindelse er der udarbejdet en analyse: ” Digital
understøttelse af graviditetsforløb”.
Analysen danner ramme og udgangspunkt for anskaffelse, udvikling, implementering samt udbredelse af en
digital løsning til graviditetsforløb.1
Sundheds-og Ældreministeriet står i spidsen for projektet, Syddansk sundhedsinnovation fra RegionSyd
varetager projektledelsen og sekretariatsbetjeneingen af styregruppen. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar
for afholdelse af udbud og alle projektets parter (KL, Danske Regioner, PLO, Sundhedsdatastyrelsen,
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Sundhedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og klinikere fra fødestederne) er repræsenteret i styregruppen.
Alt sammen for at sikre engagement og dedikation omkring projektet.

Øvrigt
Der udsendes løbende nyhedsbreve og du kan holde dig opdateret om projektet på Syddansk
Sundhedsinnovations hjemmeside, LinkedIn og Instagram.

