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Velkommen
Projektleder Lone Dalager Kristensen bød velkommen til mødet og orienterede om, at der på baggrund af
tilbagemeldinger fra styregruppedeltagerne var foretaget en ændring i mødets længde.

1)

Projektstatus (O)

Lone Dalager Kristensen gav en kort status for projektet, hvor der efter sidste tilretning i tidsplanen fortsat er
god fremdrift i alle delprojekterne. På grund af den aktuelle situation omkring Covid-19 har det ikke været
muligt at afholde workshops og arbejdsgruppemøde med fysisk fremmøde, hvilket har medført justeringer.
Lone orienterede om, at projektet før Covid-19 nåede at få mange gode input fra klinikerne, således det har
været muligt at kunne opretholde fremdriften. Der vil blive nedsat en PO- gruppe (product owner gruppe),
udelukkende med deltagelse fra klinikere, som vil skulle bidrage til udviklingen af app og frameløsningen.
Gruppen er under etablering og det forventes gruppen mødes, hver 3.uge med forventelig start i efteråret
2020. Jf. bilag 4 Kommissorium for PO-gruppen.
Lone orienterede om fremdriften i alle delprojekter, hvor kun delprojektet Svangrehenvisningen er sat i gul.
Der var følgende status fra de enkelte delprojekter:

Kildeafdækning: Er sat på stand by
Datadeling og lovgivning: Er sat på stand by
Graviditetsmappe: De services, der udvikles sættes i testmiljø til oktober som aftalt. Der afholdes møder med
Trifork hver 14. dag. Klinikere konsulteres løbende ved tvivlsspørgsmål. Enkelte spørgsmål sættes til afklaring
under piloten. Der er gennemført et mindre arbejde vedr. revidering af de enkelte felter i svangerskabs- og
vandrejournalen på baggrund af de tidligere afholdte workshops. Ændringerne i felter er godkendt af
Sundhedsstyrelsen, og resten afklares i pilotperioden.
Statens IT råd: Business Case er sendt ind og der pågår et samarbejde med digitaliseringsstyrelsen, om at få
baseline for projektet på plads.
Graviditets app og frameløsning: Blev behandlet under punkt 2
Pilot: Del projektbeskrivelsen blev godkendt på sidste styregruppemøde, hvorefter projektledelsen har
gennemført en række møder med partnerne.
Vest:
Stefan Madsen-Sjødahl er blevet udpeget som projektleder for piloten i Region Syddanmark. Piloten er ved at
blive beskrevet mere deltaljeret i dialog med klinikerne fra de tre sektorer. Der er lavet et udkast til en
fordeling af de midler mellem sygehus, kommune og praktiserende læge.
Øst:
Organiseringen er uafklaret og der er rejst spørgsmål som projektledelsen har været i dialog med dem omkring.
Projektledelsen er glade for den positive tilbagemelding fra pilotstederne, for interessen og er villige til at
bidrage for at komme godt i gang med øst piloten.
Implementering: Blev behandlet under punkt 4
Kommentarer:
Der var ingen kommentarer fra styregruppen til ovenstående orientering
Beslutning
Styregruppen tog orientering om projektstatus til efterretning

2)

Udbud af App og Frameløsningen (G)

Lone Dalager Kristensen orienterede om udbuddet af app og frameløsningen, hvor der arbejdes på
udbudsmaterialet frem mod udbud medio juni. Der vil blive foretaget evaluering i august, så resultatet af
arbejdet kan præsenteres for styregruppen i august. Lone præsenterede nogle punkter, der kræver mere
opmærksomhed bl.a. CDA profilering af resume, som MedCom bidrager med. Der er dialog bl.a. FUT, der også
ønsker, resumeet bliver CDA profilleret. Lone orienterede om, at en CDA profileringen er en IT standard, som
alle kan kigge ind i for at sikre en standardiseret form. Ida Anthony supplerede med, at resumé netop er et af
de områder projektet har identificeret som realistisk at få på plads i udviklingen af dette projekt, i forhold til
CDA profileringen. Dette i forhold til andre områder, hvor CDA først vil blive afprøvet i piloten førend der
gennemføres en profilering.
Lone orienterede om, at arbejdet med link bl.a. mellem en aftal og en aktivitet i graviditetsplanen udestår,
hvorfor der er igangsat et arbejde i Sundhedsdatastyrelsen for at løse den del, bl.a. i et tæt samarbejde med
det samlede patientoverblik. Målet er at lave nogle generiske løsninger, der kan bruges i andre projekter.
Lone orienterede om, at der på sidste møde i arbejdsgruppen blev drøftet den digitale fuldmagt, hvor der med
den digitale fuldmagt fra Digitaliseringsstyrelsen på borger.dk er tale om en alt-eller-intet løsning, så man giver
adgang til alle data - også fra tidligere graviditeter. Det er der stor opmærksomhed på fra klinikernes side. En
optimal løsning vil være, at den gravide kan vælge, hvad der gives adgang til, hvilket løsningen i dag ikke
tilbyder. Der blev på mødet præsenteret tre løsninger på, hvilke muligheder projektet har.
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Tre muligheder for fuldmagt:
1. App’en udbydes i fase 1 inkl. Løsning for digital fuldmagt med fuld læseadgang
2. Udbuddet gennemføres i fase 1 uden løsning for digital fuldmagt
3. App’en udbydes i fase 1 med digital fuldmagt via adgangsstyringskomponent
Af hensyn til tidsplanen og de muligheder, der i dag rent tekniske er muligt, anbefales løsning 1 fra projektets
side, hvorefter det må evalueres efter piloten.
Hertil udtrykte Martin Bagger Brandt sin bekymring om, at det er en stor risiko for dette projekt at bære, hvis
der skal bygges en generisk løsning og spurgte ind til om, der ikke findes eksisterende vi kan anvende. Hertil
svarede Ida Anthony, at de har kigget ind i PHMR og lavet et afvigelsesdokument, så projektet ikke går i stå ved
at favne dette. Anne Kjærsgaard spurgte ind til om det var fuldmagtsløsningen fra Digitaliseringsstyrelsen, der
tilgås via borger.dk, der var påtænkt at anvende, hvilket Ida Anthony bekræftede.
Martin Bagger Brandt stillede spørgsmålet om en fuldmagtsløsning er ”nice to have”, altså en funktionalitet
som ikke er en nødvendig funktionalitet for de gravide. Susan pointerede, at det jo er de uproblematiske
gravide, løsningen henvender sig til i fase 1, som er dem, der har udtrykt et ønske om digital fuldmagt. Hertil
sagde Olav Petersen, at han var enig med Martin Bagger Brandt om at en digital fuldmagts løsning ikke er det
vigtigste i funktionaliteten. Susan Jerritslev kommenterede, at hvis vi ikke har en digital fuldmagts løsning med,
beskytter vi de sårbare gravide. Olav sagde, at han gerne vil have fuldmagten med, men som en option i
udbuddet, hvilket der var opbakning til i styregruppen.
Beslutning
At styregruppen godkendte at digital fuldmagt angives som en option i udbudsmaterialet til app og
frameløsningen.

3)

Samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning (G)

Lone Dalager Kristensen orienterede om den dialog, der har været med Komiteen for Sundhedsoplysning
omkring et samarbejde i forbindelse med den kommende udviklingen af graviditets app’en. Der har været
dialog med Komiteen for Sundhedsoplysning siden starten af analysen forud for projektets start. Komiteen har
tre større apps på graviditet og barselsområdet, der alle indeholder en række funktionaliteter, herunder en
række vejledninger og information om graviditet, fødsel og barsel, der er udarbejdet primært af
Sundhedsstyrelsen og faglige foreninger. Fra projektets side er netop dette interessant, da Gravid app’en fra
Komiteen for sundhedsoplysning indeholder en del af den funktionalitet, der skal udvikles i graviditetsapp, som
en del af den digitale løsning. Dette bygger på ønsket fra projektets side om at anvende det, der allerede er
udviklet.
Komiteen har en etableret en governance som sikrer opdatering af vejledninger ift. nyeste sundheds viden
samt der er lavet brugertest af indhold, layout og brugervenlighed.
På den baggrund foreslår projektet, at der etableres et mere formelt samarbejde med Komiteen for
Sundhedsoplysning, hvor Komiteen fremadrettet fortsat skal varetage sikringen af, at de rette informationer og
vejledninger er opdateret på app’en. Den governance Komiteen har opbygget sammen med Sundhedsstyrelsen
og de faglige organisationer vil således forblive intakt for så vidt angår varetagelse af opdateringen af
vejledninger samt support.
På sigt vil der være mulighed for at udvide app’en med regionale vejledninger.
Hertil kommenterede Christine Brot, at Sundhedsstyrelsen samarbejder med Komiteen i dag, således at
Komiteen videremidler Sundhedsstyrelsens vejledninger i deres app. Martin Bagger Brandt nævnte, at han
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syntes ikke det var helt klart hvad Komiteen skal levere og hvad Sundhedsdatastyrelsen skal levere. Hertil
svarede Lone Dalager Kristensen, at Komiteens app med indhold (f.eks. vejledningerne) kommer til at være en
del af projektet. Komiteen’s governance i fbm. opdatering af vejledninger fortsætter i regi af Komiteen og
support vedr. det rent indholdsmæssigt, vil Komiteen varetage. Derudover nedsættes en arbejdsgruppe ift. det
eventuelle fremtidigt indhold. Olav Petersen kommenterede, at det vil DSOG gerne deltage i.
Rune Møller Thomsen gjorde opmærksom på, at det inden indgåelse med Komiteen skal undersøges, hvorvidt
det er i strid med udbudsloven, hvilket SUM vil afklare. Christine Brot kommenterede at ca. hver 5. gravid
downloader app’en, som således er kendt af mange gravide og spurgte også ind om den app, der udvikles i
projektet ligeledes bliver en betalingsapp, hvortil Lone Dalager Kristensen svarede, at den bliver gratis. Da der
ikke var yderligere kommentarer konkludere Nanna Skovgaard at styregruppen godkendte indstillingen.
Beslutning
Styregruppen godkendte indgåelse af samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning

4)

Implementering (O)

Lone Dalager Kristensen orienterede om at projektet har lavet en strategi for implementering.
I forhold til aktiviteter i projektet er der igangsat parallelle processer/delprojekter for bl.a. at etablere
implementeringsgrupper, hvilket vil sætte projektet i stand til at kunne reagere på de behov, der forventes at
opstå undervejs i projektet. I forhold til tiden, vil det også kunne minimere den tid, frameløsningen skal
benyttes af de sundhedsprofessionelle.
Der er således stor opmærksomhed fra projektets side på det store arbejde, der skal laves ift.
forandringsledelse ved implementering af den digitale løsning. Lone orienterede om, at der i juni afholdes
møde med projektlederne fra alle regioner, hvor der vil være fokus på at få igangsat etablering af
implementeringen samt overlevering af viden om projektet. På den måde kan projektlederne selvstændigt
arbejde videre. Opstartsfasen af implementeringen er tænkt således, at der tidligt i processen er involvering af
regionerne.
Hertil kommenterede Pia Kopke, det var godt at der nu startes dialog med regionerne op og vidensdelingen
igangsættes. Hun udtrykte en bekymring om, hvornår der er tid og rum til at lave de ændringer, der er
påkrævet efter piloten, så implementeringen kan igangsættes. Lone orienterede om, at projektet har valgt at
inddrage klinikerne i udviklingsarbejdet og i forberedelsen af piloten. Derudover er der indgået aftale med
leverandøren om, at der skal ske justeringer/ændringer under pilotafprøvningen.
Pia Kopke udtrykte, at hun vil se frem til at se planen for de næste faser. Nanna Skovgaard kommenterede at
projektet har sat en stor pilot i gang, og der er et behov for at komme i gang, og derefter forbedre løsningen,
det har vi prøvet før. Olav Petersen gav også udtryk for han vil se frem til at se planen for de næste faser, hvor
også de mere komplicerede gravide er med.
Beslutning:
Styregruppen tager orienteringen til efterretning

5)

Eventuelt

Det blev aftalt projektet frem til næste møde vil udarbejde et udkast til, hvorledes faserne efter 2021 i
digitalisering af graviditetsforløbet kan se ud.
Lone Dalager Kristensen orienterede om at grundet ændring i projektets tidsplan ønsker projektet at aflyse
styregruppemøde i juni og afholde styregruppemøde d. 27. august i Odense kl.10-14. Mødeindkaldelserne vil
blive opdateret umiddelbart efter mødet. Dette var der opbakning til i projektet.

4

