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Resumé
Gravide får i dag udleveret en vandrejournal på papir, hvis formål er at sikre, at
informationer deles på tværs af de involverede sektorer. Det er dermed den
gravide selv, der bærer informationerne rundt mellem den praktiserende læge,
sygehusenheden og den kommunale sundhedspleje. Det giver anledning til
besvær, hvis journalen bliver væk eller glemmes, og oplysningerne deles først
med de sundhedsprofessionelle, når den gravide møder op til konsultationen.
Formålet med projektet er derfor at digitalisere den analoge forretningsgang
under graviditeten, så oplysningerne fra vandrejournalen let kan deles blandt
alle de involverede i graviditetsforløbet.
Et succesfuldt projekt vil sikre:
-

-

at gravide oplever et individualiseret og fleksibelt graviditetsforløb med
let og digitalt overblik over de vigtigste oplysninger om graviditeten
at de sundhedsfaglige oplever, at de har adgang til rette information på
rette tidspunkt og kan dele oplysninger med kolleger i øvrige sektorer

Der er gennemført en grundig analyse af området, hvor der fra alle sider har
været stor opbakning til projektet, heriblandt jordemødre, obstetrikere,
sygeplejersker, lægesekretærer, sundhedsplejersker, praktiserende læger samt
gravide og deres pårørende. Det er ligeledes kortlagt, at den tekniske
modenhed er høj, da løsningen kan udnytte eksisterende teknologi- og
arkitekturkomponenter i dataudvekslingen.
Projektet er organiseret under Den nationale bestyrelse for sundheds-it og har
en styregruppe med repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet,
Danske Regioner, PLO, KL, Digitaliseringsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen,
Sundhedsdatastyrelsen og Digitaliseringskredsen i regionerne.
3 budskaber som deltagerne kan forvente at få med hjem fra oplægget.
 Hvor langt er vi i projekt ”Digital løsning til graviditetsforløb”?
 Hvordan vil vi skabe succes med dette komplekse projekt?
 Hvordan tilrettelægger vi aktiviteter, så vi fremadrettet får en
succesfuld implementering helt ud til de fagprofessionelle i de tre
sektorer samt selvfølgelig for den gravide?

