Afdeling:
Journal nr.:
Dato:

Digital Innovation
24.april 2020

Udarbejdet af:
E‐mail:
Telefon:

Lone Dalager Kristensen
ldk@rsyd.dk
2965 5548

Referat
Møde:
Tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

Styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb
Videomøde den 1. april 2020 kl. 10:00‐12:00
Mødet afholdt som video‐møde
Styregruppemedlemmer
Nanna Skovgaard, Sundheds‐ og Ældreministeriet
Olav Bennike Bjørn Petersen, Region Hovedstaden
Niels Ulrich Holm, PLO
Pia Kopke, Region Hovedstadens IT, Region Hovedstaden
Inge Bendixen, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
Christine Brot, Sundhedsstyrelsen
Jane Gyberg Rasmussen, Sundhedsdatastyrelsen
Sagsbehandlere
Lone Dalager Kristensen, Syddansk Sundhedsinnovation
Anne Friis Hansen, Syddansk Sundhedsinnovation
Martin Bagger Brandt, PLO
Anne Kjærsgaard, Danske Regioner
Christine Foltmar Gammelgaard, Sundheds‐ og Ældreministeriet
Rune Møller Thomsen, Sundheds‐ og Ældreministeriet
Christina Olumenko, Sundheds‐ og Ældreministeriet
Ida Anthony, Sundhedsdatastyrelsen

Afbud:
Helle Høy Simonsen, Region Nordjylland
Poul Erik Kristensen, KL
Marika Jensen, Glostrup Kommune
Ann Vilhelmsen, Danske Regioner

O: Orientering, D: Drøftelse, G: Godkendelse
Velkommen og meddelelser
1. Projektstatus (G)
a. Tidsplan
b. Økonomi
c. Risiko
d. Øvrige delprojekter og funktionaliteter
2. Kildeafdækning (O)
3. Business Case til Statens IT Råd (G)
4. Status på delprojektet Graviditetsmappen (O)
5. Sammenlægning af delprojekter App og Frameløsning (G)
6. Pilotafprøvning (G)
7. Evaluering
8. Eventuelt

1) Velkommen og meddelelser
Projektleder Lone Dalager Kristensen bød velkommen til styregruppemødet, der pga. den aktuelle situation
med Covid‐19 blev afholdt som videomøde. Lone orienterede om, at der forud for mødet var modtaget afbud
fra Poul Erik Kristensen, Marika Jensen, Helle Høj Simonsen og Ann Vilhelmsen.

2) Projektstatus (G)
Lone Dalager Kristensen orienterede om, at den nuværende situation omkring Covid‐19 påvirker projektet. De
største udfordringer er, at de sundhedsfaglige ikke har mulighed for at gå lige så meget ind i arbejdet, som
forudsat, da de er optaget med andre opgaver, og at de fysiske møder og workshops ikke kan afholdes. Det
betyder, at den overordnede tidsplan for projektet er justeret med to måneder. Dermed forventes udpegning
af en leverandør til app og frameløsningen i Q3 2020, og pilot påbegyndt i maj 2021.
Der bliver løbende arbejdet videre med at få kvalificeret projektets forventede finasieringsbehov, og budgettet
vil løbende blive revideret.
Ift. de øvrige delprojekter og funktionaliteter fremhævede Lone Dalager Kristensen, at der er møde d. 1. april
vedr. svangrehenvisningen, hvor PLO og PLSP mødes med projektledelsen. Formålet med mødet er at få startet
dialogen op med de relevante parter. Olav Bjørn Petersen spurgte til, hvorfor der ikke er afsat midler til dette
spor. Lone Dalager forklarede, at der er afsat midler hertil i forløbsplansprojektet, og at det endnu er uvist, om
der vil være behov for yderligere midler,
Der er planlagt et møde i juni mellem de forskellige projektledere i regionerne ift. implementering, hvor
formålet er at overlevere viden om projektet, estimere behovet for ressourcer og planlægge leverancer.
Beslutning
Styregruppen godkendte den reviderede tidsplan og tog orienteringen vedr. projektstatus til efterretning

3)

Kildeafdækning (O)

Projektleder Ida Anthony fortalte, at det siden sidste styregruppemøde er blevet undersøgt, hvordan PRO‐data
kan indgå i projektet. Region Hovedstaden og Region Syddanmark pilotafprøver på nuværende tidspunkt PRO‐
spørgeskemaet vedr. graviditet. Sundhedsdatastyrelsen har derfor startet en dialog med PRO‐sekretariatet,
Region Hovedstaden og Region Syddanmark om, muligheden for, at de to regioner (som også skal pilotafprøve
den digital løsning) kan benytte den tekniske PRO‐løsning, de bruger i afprøvningen af PRO‐spørgeskemaet i
regi af det nationale PRO‐arbejde. Dermed vil der være en PRO‐løsning til rådighed fra starten af
pilotafprøvningen af den digitale løsning, dog uden integration til Graviditetsmappen. Denne integration vil der
blive arbejdet på sideløbende.
Olav Bjørn Petersen kommenterede, at det var den rigtige indsats, og at klinikerne vil blive meget glade herfor.
Skriftlig kommentar fra Christine Brot:
”Der står ikke i Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger for svangreomsorgen at man SKAL bruge PRO‐data
ifm. visitationen til fødestedet i starten af graviditeten, men at man KAN og at det er et udviklingsområde.
Det er klogt at udvikle mulighed for at integrere PRO‐data i den digitale løsning, men man behøver ikke haste
noget igennem. Det er meget vigtigt at PRO‐spørgeskemaet bliver afprøvet ordentligt i pilotprojektet og
grundigt tilrettet efterfølgende, inden man sender det ud nationalt”.
Beslutning
Styregruppen tog indstillingen til orientering

4)

Business Case til Statens IT Råd (G)

Lone Dalager Kristensen fortalte, at der er blevet udarbejdet en business case, der efter dagens møde vil blive
sendt til Statens IT Råd. I Business casen måles der primært på kvalitative gevinster og ikke på tidsbesparelser.

Klinikernes fornemmelse for besparelse af tid med den digitale løsning vil blive målt gennem en
spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews.
Pia Kopke deltog ikke under punktet og har efterfølgende sendt input til business casen, som projektet vil bære
med i det videre arbejde.
Beslutning
Styregruppen godkendte business casen og at den kan indsendes til Statens IT råd.

5)

Status på delprojektet Graviditetsmappen (G)

Ida Anthony gav en kort status på delprojektet Graviditetsmappen, hvor leverandøren Trifork også er ramt på
bemandingen grundet Covid‐19 og derfor ikke er nået så langt som planlagt. Der arbejdes på
snitfladebeskrivelsen, og på på at køre en proces med onlinemøder i stedet for fysiske møder. Tidsplanen for
delprojektet er således rykket i overensstemmelse med projektets øvrige aktiviteter.
Beslutning
Styregruppen godkendte den nye tidsplan for Graviditetsmappedelprojektet

6)

Sammenlægning af delprojektet App og Frameløsning (G)

Ida Anthony orienterede om, at delprojekterne om frameløsning og graviditetsapp er blevet sammenlagt, da det
har vist sig at give god mening, bl.a. fordi de skal have samme back‐end‐løsning. Derved mindskes
tidsafhængigheder og koordinering mellem flere leverandører. Der er lavet en ny delprojektbeskrivelse med
tilhørende tidplan, som er lagt til styregruppens godkendelse
Olav Bjørn Petersen kommenterede, at det giver rigtig god mening, men han udtrykte også en bekymring for, om
der skabes monopol, og om løsningen derved ikke bliver lige så modulopbygget, som ønsket, og derved sværere
at håndtere ift. uenigheder, konkurrenceudsættelse mv. Hertil svarede Ida Anthony, at det er der opmærksom
på, og SDS vil arbejde aktivt med dette i processen samt have det med i dialogen med leverandørerne.
Beslutning
Styregruppen tog sammenlægningen af App og Frameløsning til ét delprojekt til efterretning samt godkendte
delprojektets miniprojektgrundlag inkl. den forelagte tidsplan og proces for det videre arbejde med
kravspecifikation

7)

Status for delprojekt Pilot (G)

Lone Dalager Kristensen fortalte, at der er påbegyndt en dialog med Region Hovedstaden og Region
Syddanmark. I Region Syddanmark har Udvalg for Sundheds IT godkendt, at Region Syddanmark kan være pilot,
og i Region Hovedstaden er der blevet tilknyttet en projektleder, som også er projektleder for Det samlede
patientoverblik. Dialogen med almen praksis og kommunerne er også påbegyndt, og det skal bl.a. kortlægges,
hvor mange ressourcer det vil kræve. Der skal nu udarbejdes samarbejdsaftaler med de forskellige pilotsteder.
Pia Kopke nævnte, at hun hører fra arkitekter, at der mangler helt klare beskrivelser af afhængigheder til bl.a.
stamkort, patientoverblik m.m. Hun foreslog derfor, at man i denne tid, hvor det kan være svært at få adgang
til klinikerne, kan bruge tid på at snakke med arkitekter og systemforvaltningerne og blive skarpe på
afhængighederne. Hertil kommenterede Olav Bjørn Petersen, at der vil være muligt at få inddraget klinikere i
denne periode via video for ikke at miste forbindelsen til det kliniske lag. Ida kommenterede hertil, at der ifølge
den oprindelige tidsplan skulle afholdes den første tekniske workshop d. 3.april, som er rykket til d. 24. april.
Her vil man gå i detaljer med graviditetsmappen og materialet vil blive sendt ud til en bredere kreds end
workshopdeltagerne for at få så mange input som muligt.
Niels Ulrich Holm bemærkede, at det vil være en meget stor opgave at få arbejdsflowet til at fungere efter
piloten, og at der er god læring at hente fra Det samlede patientoverblik.
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Pia Kopke forklarede, at det vil være givtigt med så præcis et billede af fremtiden som muligt (fx hvornår den
fulde integration kan forventes).
Skriftlig kommentar fra Christine Brot:
”Omlægningen af svangerskabs‐ og vandrejournalen fra papir til digitalt, de nye anbefalinger for
svangreomsorgen og erfaringerne fra pilotafprøvningen vil medføre behov for justeringer/ændringer af
journalens indhold og felter. Det er vigtigt, som jeg har drøftet med Lone, at der bliver mulighed for dette i
forbindelse med/efter pilotafprøvningen”.
Beslutning
Styregruppen godkendte delprojektbeskrivelsen for piloten

8)

Evaluering (G)

Lone Dalager Kristensen fortalte, at der er udarbejdet et forslag til evaluering, hvor det anbefales,, at der laves
en baselinemåling inden pilotstart, et nedslag midt i piloten og en måling i 2022, når implementeringen er
påbegyndt.
Rune Møller Thomsen orienterede om, at SUM indstiller, til at samarbejdsaftalen med Syddansk
Sundhedsinnovation udvides til også at omfatte evalueringsdelen.
Pia Kopke nævnte, at hun syntes det er ærgerligt, der ikke laves tidsmålinger, fordi der vil være store
arbejdsomlægninger forbundet med dette, hvilket vil give input til, hvad er den gode arbejdsgang. Nanna
Skovgaard kommenterede hertil, at det i andre projekter har vist sig, at det kan være svært at lave valide
tidsmålinger, og der er en risiko for, der skal bruges uhensigtsmæssigt meget tid på det. Rune Møller Thomsen
foreslog, at SDSI kan undersøge, hvor meget det vil kræve at lave valide tidsundersøgelser og fremlægge det på
næste styregruppemøde. Olav Bjørn tilsluttede sig, at det kan være komplekst at lave tidsmålinger på en så
kompleks sagsgang, men hvis det kan lade sig gøre, vil det være værdifuldt.
Beslutning
Styregruppen godkendte udvidelsen af samarbejdsaftalen med SDSI til at omfatte evaluering med måling af
baseline, målinger efter implementering og afrapportering i to regioner. Derudover skal SDSI undersøge
muligheden for at foretage retvisende kvantitative målinger.

9)

Eventuelt

Lone Dalager Kristensen fortalte, at projektet har haft dialog med Komiteen for Sundhedsoplysning, da de har en
app til gravide, der bl.a. har rigtig gode sundhedsfaglige vejledninger, herunder et stærkt set‐up omkring hurtig
opdatering og vedligeholdelse, fx udsendelse af retningslinjer ifm. Corona‐virus Projektet er derfor i dialog med
komiteen om et muligt samarbejde, så graviditetsapp’en kan få en større funktionalitet end planlagt i første fase.
Christine Brot kommenterede, at de i Sundhedsstyrelsen oplever et meget værdifuldt samarbejde med Komiteen
for Sundhedsoplysning.
Skriftlig kommentar fra Christine Brot:
”Tidsplanen for offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for svangreomsorgen er også påvirket
af COVID‐19 epidemien og jeg kan kun sige, at det ikke bliver på denne side af sommerferien. Vi har modtaget
mange høringssvar i februar, som vi er i gang med at indarbejde”.
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