
ET FLEKSIBELT OG INDIVIDUELT

GRAVIDITETSFORLØB
NANNA SKOVGAARD, DIGITALISERINGSCHEF I SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET



ÉT SIKKERT OG SAMMENHÆNGENDE

SUNDHEDSNETVÆRK FOR ALLE



”Vi skal udvikle en digital 
svangerskabsjournal, der 

kan gå på tværs af de 
forskellige områder”

20 mio. kr. til at igangsætte 
udviklingen

”Den eksisterende 
vandrejournal […] skal 
erstattes af en digital 

løsning”

”Der udarbejdes et 
beslutningsgrundlag for 

udvikling og lokal 
implementering af en digital 

løsning til den gravide”

”[…] udvikle en digital 
løsning til graviditetsforløb i 

2020 og at udarbejde 
implementeringsplaner 
med henblik på at starte 

udbredelse i 2021”





Sundhedsplejerske

Praktiserende læge

Hospitalslæge

Jordemoder

!?



Far/pårørendeSundhedsplejerske

Praktiserende 
læge

Jordemoder

Hospitalslæge



DET BETYDER NOGET FOR MANGE MENNESKER

• ≈ 60.000 årlige fødsler

• Jordemødre

• Obstetrikere

• Praktiserende læger

• Sundhedsplejersker 

• Partnere og pårørende



Praktiserende 
lægers systemer

PLSP og 
forløbsplansmotor

Fælles Udbud 
af Telemedicin
(Sårbare gravide)

National digital 
infrastruktur

Aftale-
oversigt

Fælles 
stamkort

PRO

Kommunale 
systemer

Regionale 
systemer

Digital 
vandrejournal

App til 
gravide

Graviditets-
mappe

Frameløsning

!!

!

Min log

!
Sikkerhed

Juridisk 
bekendtgørelse

Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger



”DET KOMMER ALDRIG TIL AT LYKKES…”



… OG DET ER SVÆRT…

Normale forløb vs Komplicerede forløb

Strøm til journal vs Nye teknologier og samarbejdsformer

Data til behandling vs Til kvalitet og styring

Løse alle behov vs Løse vigtigste behov



SÅ HVORFOR LYKKES DET SÅ ALLIGEVEL?
PROJEKTTREKANTEN VS. OXFORD-TREKANTEN

Ressourcer

KvalitetTid Gevinst



ORGANISERING

• 6 besøg på hospitaler og 
i kommuner

• 9 workshops

• 11 arbejdsgruppemøder

• 6 styregruppemøder



VI SKAL UDVIKLE TRINVIST

Vide alt før man går i gang Starte et sted, prøve af og 
blive klogere



… MEN VI BEHØVER IKKE OPNÅ GULD – (TIL START)



Fase 1
Basisløsning

Graviditetsforløbs-oversigt med planlagte, og 
gennemførte aktiviteter  samt mulighed for 

justering af forløb 

Svangerskabs- og vandrejournal 
- stamkort

Visitationsgrundlag og -afgørelse

Digital post til gravid

Journalnotater/resume

Besked til kommunen om ny/ophørt 
graviditet

Dokumentation til arbejdsgiver

Fase X
Adgang til relevante oplysninger

Spørgeskemaer/PRO til gravide

Prøver og prøvesvar

Vejledninger

Vedhæfte billleder (fx scanninger)

Gemme indhold af graviditetsmappe

Fase X
Indflydelse på eget forløb

E-konsultation

Oprette egne aftaler

Spærring af data

Pårørende

Fase X
Håndtering af komplekse forløb

Komplekse graviditetsforløb

Simple målinger (ekx. vægt barn)

Ønsker fra gravideØnsker fra sundhedsfaglige

Standardvejledninger

Fase X
Data til sekundær brug



TIDSPLAN
2018 2019 2020 2021 2022

Behovsanalyse og 
løsningsmodel

Projektopstart

Udvikling af centrale 
løsninger og frame

Pilot, tilpasning og videre implementering

Evt. fuld 
integration i EPJ

Første gravide 
i gang




