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Digital løsning til gravide 

Graviditet i almen praksis 
 

Dato: Projektleder: 

Maj 2022 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 forskellige koordinerende fora i projektet og har flere leverancer: 

• Delprojekt vedrørende digital oprettelse af svangre- og vandrejournalen hos praktiserende læge og afsendelse af 
henvisning til fødestedet.  

• Digitalt spørgeskema til den gravide forud for 1. konsultation hos praktiserende læge. 
• Udarbejdelse, test og certificering af en dansk CDA-profil for et Resume/Journalnotat og en CDA-profil til 

klinikermålinger. Begge anvendes hos praktiserende læge og til jordemoderbesøg. 
• Pr. november 2021 overtog MedCom ansvaret for de udestående tekniske test i projektet, efter aftale med 

Sundhedsministeriet.  

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: Pilotdrift med gravide og sundhedspersonale fra 10. januar til 30.juni 2022. De første måneder kørte piloten 
i et hypercare-serup, hvor klinikerne blev fulgt tæt og hurtigt fejlrettelse. Nu opleves færre fejl. Pt. arbejdes der med 
forskellige scenarier for, hvad der skal ske efter den 30. juni.  

Almen praksis: PLSP har udviklet en Digital Svangrejournal/brugergrænseflade til den alment praktiserende læge 
som leverer data til graviditetsportalen. Derudover har de tre lægesystemleverandører, som har læger der deltager i 
piloten, lavet en sikker sessionsoverdragelse og mulighed for at hente data fra Digital Svangrejournal over i en 
sygehushenvisning (REF01), som afsendes til visitationen på hospitalet. De praktiserende læger som deltager i 
piloten er introduceret til løsningen, anvender den og er i udgangspunktet positivt indstillet. 

Spørgeskema: I samarbejde med PLO og med input fra en lægefaglig gruppe, er der udviklet et spørgeskema til 
gravide, som indhenter oplysninger der skal bruges til 1. konsultation med egen læge. Spørgeskemaet er en del af 
MinLæge-appen og bruges aktuelt i pilotafprøvningen.  

CDA-profiler: MedCom leverer to af CDA’erne, nemlig Resumé/Pregnancy visit summary Document og målinger 
foretaget af klinikere/Care Measurement Report. PLSP har opnået certificering af begge. Sundhedsdatastyrelsen/ 
Trifork har ikke opnået certificering, men en acceptabel implementering til pilotdrift. Trifork har udarbejdet to andre 
CDA’er som anvendes i projektet, nemlig Graviditetskort og Graviditetsplan (en profilering af DK-CPD – Careplanen, 
som MedCom har udarbejdet). På mødet i MedComs styregruppe den 9. marts 2022 blev det besluttet at MedCom 
optager CDA’erne Graviditetskort og Graviditetsplan i MedComs standardkatalog og lader dem indgå i MedComs 
sædvanlige procedurer omkring ændringer og certificeringer af standarder. MedCom og Sundhedsdatastyrelsen er i 
dialog om, hvordan CDA’erne overdrages og en proces for opdatering af standarderne efter endt pilotevaluering. 

Største risiko i projektet 

Løsningen testes ikke i bund i pilotafprøvningen bl.a. pga. for få gravide og et set-up, der på flere områder ikke 
afspejler en kommende driftssituation. Dette vanskeliggør processen frem mod en bæredygtig national løsning. 

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 31.08.2021 
3. End-to-end-test af hele løsningen Oktober 2021 December 2021 
4. Pilotafprøvning 10.01.2022 10.01.2022 
5. MedCom overtager Graviditetskort og Graviditetsplan Oktober 2022  
6. Opdatering af de 4 CDA’er Aftales med projektet  

https://www.medcom.dk/projekter/svangre-og-vandrejournal
mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Abilag-31.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom
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Monitorering 

Graviditet i almen praksis 
 

Pr. start maj 2022 er der inkluderet følgende: 

Hovedstaden: 18 midtvejsgravide på hospitalet + 21 nygravid hos almen praksis (i alt 39) 

Aabenraa: 27 midtvejs på hospitalet + 12 nygravid i almen praksis (i alt 39) 

Odense: 12 midtvejs på hospitalet + 2 nygravid i almen praksis (i alt 14) 

92 samlet (målsætningen var oprindeligt 210 gravide. Dette blev senere nedjusteret til 126) 

Almen praksis har inkluderet flere gravide end optællingen dækker. Nogle er udgået pga. flerfoldsgraviditet eller fordi 
sygehuset har vurderet den gravide til at være et andet omsorgsniveau end piloten dækker. 
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