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



• Inledning – Om VästKom
• Folkhälsa: God och jämlik hälsa
• Omställningsprogrammet: 

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i 
Västra Götalandsregionen
• Program framtidens vårdinformationsmiljö

• Kommunala optioner

• Sammanfattning
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Västra Götalands län



Tjänstemannagrupper Politiska grupper

Politiska samrådsorganet 
VästKom-VGR (SRO)

VästKoms styrelse
Strategiska Styrgruppen för 

Verksamhetsutveckling 
med stöd av IT - SSVIT

Arkitekturlednings-grupp –
ALVG

Styrgrupp IT i Väst - SITIV
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Kommunalförbundens nätverk med de 49 kommunerna 
för socialtjänst-, hälso- och sjukvårds- och e-frågor

Organisa(on för verksamhetsutveckling med stöd av IT



Ingela Johansson

Fredrik Holm

Ann-Charlotte Klarén

Sara Herrman

Rosanna Björklund

Johan Kjernald

Karl Fors



Samverkan/samarbete viktig för att 
nå längre

Och…
Säger vi att vi sätter individen i 
centrum. Då måste vi samarbeta!



Framtidens vårdinformationsmiljö

Kommuninformation 2018
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Thomas Jungbeck

thomas.jungbeck@vastkom.se



Några punkter
• Samverkan mellan vårdhuvudmännen 

kommer att accentueras mer och mer. 
Detta gäller också privata vårdgivare, 
naturligtvis. KOK-bok. Informationsdelning 
i realtid.
• Sjukhusen flyttar ut till hemmen. 

”Homepital”. Nära vård, mobil närvård.
• Ny teknik möjliggör helt nya arbetssätt. 

Monitorering på distans m.m.



Några punkter
• En avsiktsförklaring om FVM träffades 

mellan VGR och VästKom i februari 2017.
• ”För att FVM ska bli framgångsrikt måste kommunerna och 

VGR samarbeta till gagn för våra invånares bästa”

• ”Vår samverkan ska medverka till att skapa effektiva och 
moderna verksamheter med hög grad av legitimitet och tillit 
hos befolkningen”

• ”parterna ska tillsammans påverka den nationella nivån och 
medverka till lösningar som utvecklar våra sektorer”.



Några punkter
• Ny lagstiftning om Samverkan vid utskrivning 

från slutenvården leder till nya gemensamma, 
trimmade processer. Stora utmaningar, inte 
minst internt i VGR. 

• 2019 kommer Anna Nergårds slutförslag om 
den nya primärvården. Kommer att påverka 
samverkan med kommunerna.
• Kunskap i förändringsledning och s.k. digitalt 

ledarskap kommer att krävas av våra chefer. 


