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Samverkan 108K
Bakgrund
Framtidens vårdinformationsmiljö också kallad 3R/FVM är ett samarbetsprojekt mellan
landets tre stora landsting/regioner, Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen
och Region Skåne. Dessa har beslutat att samarbeta kring framtidens
vårdinformationsmiljö i programmet 3R/FVM (3 Regioner/framtidens
vårdinformationsmiljö). Vilket medför att även den kommunala verksamheten kommer att
påverkas i stor utsträckning. I dagsläget är det oklart vilken roll Skåne kommer att ha i
samarbetet. Det står dock klart att de inte kommer medverka i själva upphandlingen av ett
kärnsystem.
Utgångspunkten för 3R/FVM är att de informationsmiljöer (verksamhetssystem) som finns i
nuläget inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns
hos invånare, vård-och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter.
De tre länens 108 kommuner kommer att påverkas av 3R/FVM och utifrån detta har
direktörerna för kommunernas regionala samarbetsorganisationer (VästKom, KSL, KFSK)
tagit fram en förstudie. Förstudiens syfte är att utgöra ett underlag inför beslut om
ambitionsnivå och organisation för länsförbundens och kommunernas involvering.
Samarbetet 108K är ett samarbete mellan länsförbunden i syfte att hjälpa och företräda 108
kommuner att komma ett, eller helst flera steg, längre mot att använda digitaliseringens
möjligheter i framtidens vårdarbete.
Vad ska vi göra?
•
•

Vi ska förbättra informationen runt individen som behöver vård och omsorg
Vi ska ge individen möjlighet att bli en medaktör i sin vård

•

Vi ska samarbeta över huvudmannagränser för att öka kvaliteten i den information
som delas mellan kommun och landsting

•

Vi ska underlätta ett resurseffektivt arbetssätt

•

Vi ska påverka lagstiftarna så att informationsutbyte kan ske enkelt, säkert och
juridiskt korrekt

Varför ska vi göra det?
•

•
•
•
•
•
•

Huvudskälet är att dagens IT-system och rutiner inte tillgodoser de behov våra
verksamheter har när det gäller tillgänglighet, informationsutbyte, effektivitet och
kvalitet.
För att möjliggöra sammanhållen service till våra invånare, den digitala världen har
inte kommun och landstingsgränser
Ett patientsäkert arbetssätt. Ingen ska behöva bli felmedicinerad eller felbehandlad
på grund av informationsbrist.
Den enskildes integritet ska respekteras
Det ska vara tydligt vem i vården som gör och har gjort vad. Informationsdelning
sker säkert mellan huvudmän och i samråd med den enskilde.
Effektivisering ska ske genom att uppgifter bara ska behöva lämnas en gång inom
vård och omsorg.
Effektivisering ska ske genom att det ska vara lätt för huvudmännens medarbetare
att nå varandra. Det ska finnas tydliga och effektiva kontaktvägar mellan och inom
huvudmännen

Hur ska vi göra det?
•
•

•
•

•
•
•

Samarbete ska ske organiserat i 108K.
Deltaga och förhålla sig till landstingens samarbete 3R/FVM. Detta ska ske genom
att vara en del av kravställan utifrån verksamhet samt standarder inom informatik
och teknik
Arbetet genomförs tillsammans med kommunerna
Vi ska komma överens om principer för utbyte av information som omfattar
gemensamma termer och begrepp, standards och regelverk samt att informationen
ska vara tillgänglig och användarvänlig till exempel genom ”en inloggning till allt”
Vi ska se till att information om individen hanteras säkert och skyddas före, under
och efter den tillgängliggjorts
Vi ska öppna upp för förnyade digitala miljöer och verktyg till exempel genom
välfärdstjänster i hemmet
Samordnad individuell plan (SiP) är det viktigaste verktyget för informationsdelning
med den enskilde, närstående och andra vårdgivare.

Principer för samarbetet
Samarbetet innebär att på ett förtroendefullt och aktivt sätt samarbeta, till gagn för
invånare och verksamheter. En förutsättning för samarbetet är att en Projekt- och
aktivitetsplan upprättas, där respektive länsorganisation ansvarar för att organisera och
finansiera det regionala arbetet.

Samarbetet ska organiseras gemensamt och resurser ska avsättas. Gemensamma
kostnader i 108K ska delas lika mellan länsförbunden.
Samarbete med 3R/FVM regleras i en särskild överenskommelse som bland annat omfattar
den kommunala kompetensen kopplade till kravställan och införande av framtidens
vårdinformationsmiljö.
Organisering
För att kunna möta 108 kommuners behov kring en framtida vårdinformationsmiljö
behöver en gemensam organisation etableras. Den gemensamma organisationen, kallat
108K, leds gemensamt av de tre länsförbunden.
En styrgrupp ska tillsättas som bl.a. har uppdraget att leda och styra det gemensamma
arbetet genom projekt- och aktivitetsplanen. Planen ska dessutom beskriva hur projektet
leds och organiseras.
108K ska ha ett ansvar att samordna länsarbetet mot 3R/FVM. Inledningsvis ses behov av
kompetens kring kommunikation och juridik.
Det kommer att krävas att kommunerna medverkar med personella resurser.
Ekonomiska förutsättningar
108K finansieras i det som är gemensamt lika av de tre länsorganisationerna. Projekt och
aktiviteter som drivs av två parter finansieras av två parter.
För att 108K ska bli framgångsrikt krävs att länen och de 108 kommunerna avsätter egna
finansiella och personella resurser i den omfattning projekt- och aktivitetsplanen anger.
Förvaltning, utveckling och samarbete
De tre länsförbundens direktörer har ansvaret att följa upp projektet, i syfte att kunna
avsluta eller utöka samarbetet.

