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VISIONEN MED FVM
Hälso- och sjukvårdsinformation 
ska alltid vara tillgänglig för dem 
som behöver den

Det ska bli enklare att vara invånare, 
patient och medarbetare

Det ska finnas nya möjligheter för 
patienten att bidra med information och 
vara delaktig

Då krävs nya arbetssätt och en 
gemensam vårdinformationsmiljö



Millennium – en milstolpe på vägen mot 
framtidens vårdinformationsmiljö

• En gemensam informationsplattform 
ska binda ihop övriga IT-system och 
tjänster med Millennium

• Målet är en flexibel helhet där vi kan dra 
nytta av att ha all information samlad

• Fokus för VGR-IT de närmaste åren Millennium

Framtidens 
vårdinformationsmiljö



MILLENIUM BLIR HUVUDSAKLIGT IT-STÖD

HEMSJUKVÅRD
AMBULANS
SAMSA
PRIMÄRVÅRD
SPECIALVÅRD
ELEVHÄLSA
(medicinsk & icke medicinsk) KÄRNSYSTEM

JOURNAL-
DOKUMENTATION

VÅRDPLANER

LÄKEMEDELSLISTA

RESURSHANTERING

VÅRDBEGÄRAN/
REMISSER

BESLUTSTÖD

PATIENTPORTAL

Gemensamt IT-stöd för hela 
hälso- och sjukvården

Strukturerad och rätt vårdinformation för alla

Organisatoriska gränser utgör inga hinder



INFÖRANDE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

• Millennium införs i ett 
geografiskt område åt gången

• Kommuner och privata vårdgivare
inkluderas

• Södra området startar först

• Millennium ska vara infört 
i hela Västra Götaland 2023



PRELIMINÄR TIDSPLAN

TID DÅ 
KOMMUNER 
KAN AVROPA 

OPTIONER



Hur kan Framtidens vårdinformationsmiljö bidra!



Förändring och verksamhetsutveckling
2019-2020

• Gemensamma processer och arbetssätt 
ska utvecklas och förankras 

• Termer och begrepp ska standardiseras 
på regional nivå

• Använda internationella och nationella 
klassifikationer och kodverk

• Förberedande aktiviteter

• Tekniska förberedelser

• VGR och 49 kommuner



Kommunala optioner

Kommuner som endast kan avropa 
Option 1: Informationsutbyte 
mellan vårdgivare

IDAG Millenium och FVM

Användare i kommunens vård och omsorg eller elevhälsa

Patient
• Kan läsa information som VGR 

dokumenterat i Min Journal

Personal i kommunen
• Manuell registrering av uppgifter 

• Skickar meddelande för att kommunicera 
med personal VGR i SAMSA (in- och 
utskrivning)

• Läser ytterligare information om patienten i 
NPÖ.

• Varje vårdgivare beslutar vad de ska 
producera i NPÖ, inte möjligt för alla

• Ej elevhälsa

Patienten 
• Kan själv lägga till uppgifter, följa vad som är 

nästa steg och läsa om vad som är genomfört 
i hens ärende där VGR. En väg in, samma 
portal

Personal i kommunen inkl. elevhälsa
• Manuell registrering av vissa uppgifter i 

Millenium 

• Standardiserad information i Millenium med 
internationella och nationella klassifikation 
och koder. 

• Läsa information som är relevant i ärendet 
om patient gett samtycke, konfigurerade vyer

• Stöd för Vårdbegäran, vårdövergångar och 
fler gemensamma processer än idag.



Kommunala optioner

Idag Millenium och FVM

Användare i kommunens vård och omsorg

Patienten 
• Kan själv lägga till uppgifter, följa vad som 

är nästa steg och läsa om vad som är 
genomfört i hens ärende.

• Har besluts- och kunskapsstöd
• En väg in till hälso- och sjukvård

Personal
• Strukturerad information, kan 

återanvändas för olika ändamål.

• Berörda aktörer har åtkomst till rätt 
information

• Det är samma informationsmängder som 
är publicerade i NPÖ, oavsett vårdgivare

• Läkemedelslista

Option 3: Journalsystem för 
kommunal hälso- och sjukvård och 
option 1 informationsutbyte mellan 
vårdgivare

Patient
• Kan läsa information som VGR 

dokumenterat i Min Journal

Personal i kommunen
• Manuell registrering av uppgifter 

• Skickar meddelande för att 
kommunicera med personal VGR i 
SAMSA (in- och utskrivning)

• Läser ytterligare information om 
patienten i NPÖ.

• Varje vårdgivare beslutar vad de ska 
producera i NPÖ, inte möjligt för alla



Kommunala optioner

Idag Millenium och NPÖ

Användare i kommunens vård och omsorg eller elevhälsa

Eleven (Patienten) eller vårdnadshavare 
• Kan inte själv lägga till uppgifter, kan inte 

digitalt följa vad som är nästa steg, eller vad 
som är genomfört i hens ärende, eller signera 
samtycke

Personal inom elevhälsa
• Dubbel dokumentation, information kan inte 

återanvändas, bearbetas för andra syften på 
ett enkelt sätt

• Skickar, ringer, faxar i kommunikationen med 
personal VGR då de saknar information i 
ärenden

• Ingen kommun är ansluten till NPÖ

Option 2: Journalsystem 
för elevhälsa

Eleven (Patienten) eller vårdnadshavare 
• Kan själv lägga till uppgifter, följa vad som är 

nästa steg och läsa om vad som är genomfört 
i hens ärende, vårdnadshavare också.

• En väg in till hälso- och sjukvård

Personal
• Strukturerad information, kan återanvändas 

för olika ändamål. 

• Berörda aktörer har åtkomst till rätt 
information

• Det är samma informationsmängder som är 
publicerade i NPÖ, oavsett vårdgivare

• Information kan återanvändas för olika 
ändamål



Invånarnas resa genom vården blir enklare genom att både Västra 
Götalandsregionen och alla de 49 kommunerna deltar i arbetet


