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Digital løsning til gravide 

Graviditet i almen praksis 
 

Dato: Projektleder: 

August 2021 Rikke Viggers/Mie H. Matthiesen 
 

Deltagere: Leverandør: 

PLO, SDSI, Sundhedsdatastyrelsen Lægesystemleverandører, PLSP, Trifork 

Formål: 

Med Sundheds-og Ældreministeriets fødselspakke ”En god og sikker start” på livet er der afsat 20 mio. kr. til at 
igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet. Løsningen skal kunne 
understøtte henvisningsflowet og erstatte de eksisterende fysiske journaler. Projektet er forankret i Sundheds- og 
Ældreministeriet. Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark er projektleder for det samlede projekt. 

MedCom indgår i projektets tekniske arbejdsgruppe, referencegruppe, styregruppe samt i koordinationsforum for 
projektledere for projekter der påvirker og påvirkes af ”Digital løsning til graviditetsforløb”.  

MedCom har to leverancer i projektet: 

• Delprojekt vedrørende digitalisering af svangrehenvisningen der afsendes fra den alment praktiserende læge til 
fødestedet. Svangrehenvisningen skal danne grundlag for digital visitering på fødestedet og for oprettelse af 
graviditetsmappen. Projektet har anmodet MedCom om at varetage projektledelsen på denne opgave. 

• Digitalt spørgeskema til den gravide forud for 1. konsultation hos praktiserende læge. 
• Projektet har også anmodet MedCom om at udarbejde en dansk CDA-profil for et Resume/Journalnotat som er et 

konkret behov i forhold til digitalisering af svangreområdet, men som også skal kunne anvendes i andre 
sammenhænge. Arbejdet er en leverance til delprojektet ”Graviditetsmappen”. Derudover laver MedCom CDA-
profil til klinikermålinger, svarende til PHMR. 

Denne monitorering dækker over MedComs leverancer ind til det overordnede projekt, og ikke på hele det nationale 
projekt. 
 

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/svangre-og-vandrejournal  

Projektstatus 

Generelt: Hele projektet er blevet forlænget og der er blevet indlagt en ”pilottest” i efteråret 2021 og ny dato for 
pilotdrift med gravide og sundhedspersonale den 10. januar 2022. 

Almen praksis: PLSP er godt i gang med at udvikle en brugergrænseflade/web-app til den alment praktiserende læge 
som både skal kunne generere en henvisning til visitationen på hospitalet (her anvendes REF01/ 
sygehushenvisningen) og levere data til graviditetsportalen som anvendes af alle aktører i forløbet. Projektets 
lægefaglige gruppe bliver præsenteret for PLSPs løsning i starten af september. 

Spørgeskema: Med udgangspunkt i de oplysninger som skal bruges til 1. konsultation og med input fra den 
lægefaglige gruppe, bliver der pt. udarbejdet et spørgeskema som skal være en del af MinLæge-appen. Det sker i 
samarbejde med PLO som også har et projekt i gang omkring PRO-data. Spørgeskemaet bliver præsenteret for den 
lægefaglige gruppe i starten af september. 

CDA-profiler: Begge CDA-profiler har været forsinket pga. manglende færdiggørelse af CDAHeader version 1.5 
(version 1.5 indeholder mulighed for at tilføje forløbslabel til CDA-dokumentet). Dette er nu ved at være løst og begge 
CDA’er forventes færdiggjort i slutningen af august og testet i regi af hovedprojektet i efteråret 2021. 

Største risiko i projektet 

Forsinkelse af hele projektet pga. mange afhængigheder med parter som er pressede, bl.a. grundet Covid-19-
opgaver, samt et kompliceret teknisk set-up. 

 

Milepæle Plan Nået 

1- Hackathon af web-app og henvisning fra almen praksis 31.05.2021 31.05.2021 
2- CDA-leverance 31.08.2021  
3. End-to-end-test af hele løsningen Oktober 2021  
4. Pilotafprøvning 10.01.2022  
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Monitorering 

Graviditet i almen praksis 
 

Når pilotafprøvningen går i gang i januar 2022, forventer vi at kunne monitorere på antallet af spørgeskemaer og 
antallet af oprettede graviditetsforløb. 
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