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Länsgemensam samverkansorganisation för 
verksamhetsutveckling med stöd av IT
som samordnas av VästKom.
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Innehåll

2018-05-29

• Vision

• Framtidens vårdinformationsmiljö

• Upphandling och  kommunala 
optioner

• Aktiviteter och tidplan
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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
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Det här ska uppnås med framtidens
vårdinformationsmiljö

• Nöjdare patienter

• Höjd vårdkvalitet och patientsäkerhet

• Bättre arbetsmiljö

• Effektiv resursanvändning
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Nuläge – informationen bunden till 
organisation

Specialiserad vård Hemsjukvård PrimärvårdAmbulans

• Informationen finns men kan inte nås av alla som behöver den
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Målbild – säkrad informationstillgång genom 
hela vårdkedjanSpecialiserad vård Hemsjukvård PrimärvårdAmbulans

• Strukturerad och 
rätt vårdinformation 
tillgänglig för alla

Organisatoriska gränser 
utgör inte hinder



GITS

Kärnsystemet blir vårdpersonalens 
huvudsakliga IT-stöd

Patientportal

Vårdplaner

Läkemedelslista

Resurshantering
Vårdbegäran/

remisser

Beslutstöd

Journal-
dokumentation

KÄRNSYSTEM
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Medarbetare utanför upphandlingens kärntrupp 
har möjlighet att påverka genom workshops, 
intervjuer och studiebesök

Intervjuer Studiebesök Workshops
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…och vad vi ser fram emot

• En gemensam journal

• En gemensam läkemedelslista

2018-05-29

550 medarbetare från hälso- och sjukvården deltog under 
hösten 2017 i FVM on tour, en serie workshops runtom i 
Västra Götaland för att samla in idéer och önskemål. Högst 
prioriterat av vad framtidens vårdinformationsmiljö ska ge:
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Samarbete för en enklare helhet

Vit text i mörkblå platta
Calibri fet 18

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

Option 1: Informationsutbyte mellan 
vårdgivare

Option 2: Journalsystem 
för elevhälsa

Option 3: Journalsystem för kommunal 
hälso- och sjukvård
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Hälso- och sjukvård i kommunal verksamhet i Västra Götalands län

Kommunal hälso- och sjukvård
Elevhälsa

Cirka 5000+13 000 medarbetare
Cirka 50 000 patienter
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län styr vården

Cirka 2000 medarbetare
Cirka 230 000 elever
Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning styr elevhälsan



GITS

Min kommun har inte option för elevhälsa eller 
hemsjukvård!Kan kommunen avropa optionen senare?

• Nej, reglas av LOU, lagen om offentlig upphandling.

Varför ska kommuner som inte har option på elevhälsa/hemsjukvård vara med på 
workshop?

• Framtidens vårdsinformationsmiljö är ett program där upphandlingen är ett 
projekt. För framtidens informationsförsörjning så är det viktigt att vara med 
i verksamhetsutvecklingen
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2017 2018 2019 2020 20222021

Etablera IT-landskap

Utbildning och utrullning
Design, konfigura-
tion & driftsättning

Upphandla
kärnsystem

Verksamhetsutveckling  
och standardisering

2023

Omfattande förändringsresa och mycket mer än 
ett IT-projekt 

2018-05-29

Option kan avropas
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Vägen fram till ett val av leverantör

15 maj

V 34 
utvärdering 
användare

25 september

8 oktober

Kontraktsignering

Tilldelningsbeslut

Slutgiltigt 
förfrågningsunderlag
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Omfattande förändringsresa och 
mycket mer än ett IT-projekt 

Ett gemensamt system kräver förberedande 
aktiviteter

• Processer och arbetssätt behöver enas, 
förankras och etableras

• En regiongemensam informationshantering 
behöver tas fram genom en standardisering 
av termer och begrepp

• Arbete startar i år och ska vara klart i början
av 2020
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Genomförande i verksamheterna

• Kärnsystemet införs med full funktionalitet 
i fyra geografiska områden 

• Ett geografiskt område omfattar all
verksamhet på sjukhus, inom primärvården
och den kommunala hälso- och sjukvården

• Första driftstart 2020

• 2023 ska kärnsystemet vara infört i hela 
Västra Götalandsregionen



www.vgregion.se/fvm fvm@vgregion.se

Framtidens vårdinformationsmiljö
Ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen

och kommunerna i Västra Götaland

www.vastkom.se

http://www.vgregion.se/fvm
http://www.vastkom.se/

