
Kraven på VGR:s nya IT-stöd för vården är klara 

Det innebär också att kraven för de tre optionerna som kommunerna ska kunna avropa 

också är klara. Många hundra medarbetare, såväl från VGR och kommuner, från hälso- 

och sjukvården har bidragit i arbetet. I höst planerar Västra Götalandsregionen att 

teckna avtal med leverantörer och 2020 planeras systemet sättas i drift. Från 

avtalstecknandet och ett år framåt kan kommunerna avropa en eller flera av optionerna 

beroende på vad de gett VGR för fullmakt i upphandlingen. 

Inom ramen för programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) upphandlar Västra 
Götalandsregionen ett nytt kärnsystem. Det ska ersätta stora delar av de IT-system som 
används i vården och skapa e n ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som göra 
det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.  

Kraven på det nya kärnsystemet beskrivs i upphandlingsdokumentationen som 

regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson nu har godkänt och undertecknat. 

– I och med att förfrågningsunderlaget är klart är vi ett steg närmare framtidens 
vårdinformationsmiljö som kommer förenkla vardagen för både medarbetare, patienter och 
invånare. Detta är en av flera viktiga milstolpar på vägen och det känns väldigt bra att vi nu 
har kommit så här långt, säger Ragnar Lindblad, programägare. 

Dialog för bästa möjliga IT-stöd för medarbetare och patienter 
Upphandlingen genomförs genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrenspräglad dialog används framförallt 
vid särskilt komplexa upphandlingar. Arbetet med utformningen av krav och villkor 
genomförs i flera steg med dialogrundor däremellan. 

Som ett första steg i upphandlingen bjöd VGR in marknadens aktörer att delta i 
upphandlingen. Därefter kom ansökningar in från intresserade leverantörer. Bland dessa 
gjordes 2017 ett urval där ett antal leverantörer kvalificerade sig som lämpliga för fortsatt 
dialog. Dialogen har genomförts i olika omgångar under 2017 och 2018, individuellt med 
respektive leverantör och man har diskuterat krav, utmaningar, förutsättningar och behov. 
Vi som har representerat kommunerna i upphandlingsprojektet har på samma sätt som 
regionen deltagit i dialog med leverantörerna. I dessa dialoger har vi lyft fram de 
kommunspecifika frågorna, men också deltagit i VGR:s dialoger för kommunernas behov 
skiljer sig väldigt lite från regionens. 

Syftet med dialogen har varit att ge leverantörerna goda möjligheter att sätta sig in i 
behoven och att ge VGR ökad kunskap om de möjligheter som finns på marknaden.   

– Dialogen har varit viktig för att få med alla relevanta krav i förfrågningsunderlaget och för att 
anbudsgivarna ska få goda förutsättningar att lämna rättvisande anbud, berättar Ragnar 
Lindblad. 

 

 

 



Medarbetare från hälso- och sjukvården utvärderar olika kärnsystem 
Dialogen är avslutad och VGR kommer nu skicka förfrågningsunderlaget till anbudsgivarna 
och bjuder in dem att lämna slutgiltiga anbud. 

Tre huvudmoment används för att avgöra hur väl anbudsgivarnas lösningar matchar VGR:s 
behov: 

• De skriftliga anbuden utvärderas av upphandlingsprojektets medarbetare.  

• Under ett antal demonstrationstillfällen i augusti får 500 medarbetare i vården ta del 

av anbudsgivarnas demonstrationer av sina lösningar och de får ge sin bedömning av 

dem. Vill du vara med och utvärdera för kommunens räkning? Då kan du läsa mer 

om vad det innebär här. 

• En särskild klinisk testmiljö har också byggts upp där hälso- och sjukvårdspersonal 
ska testa och bedöma leverantörernas olika lösningar.  

Därefter avgörs i höst vilken anbudsgivare som ska få kontrakt. 

Preliminär tidplan för den fortsatta upphandlingen 

• Kvartal 3, 2018 – sista dag att lämna anbud 

• Kvartal 3, 2018 – utvärdering av anbud 

• September, 2018 – tilldelningsbeslut 

• Oktober, 2018 – kontraktstecknande 

• Oktober, 2018 och 12 månader framåt: Kommunerna kan avropa optioner 

Upphandlingssekretess 

I upphandlingen råder sekretess genom Lagen om offentlig upphandling (LOU). Därmed är 
förfrågningsunderlaget sekretessbelagt fram tills tilldelningsbeslut.   


