
Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och 

VästKom rörande Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. 
 

Bakgrund 
Svensk vård och omsorg samt socialtjänst befinner sig i kontinuerlig förändring driven av 

demografiska förändringar, ekonomiska realiteter, ökat individfokus och teknisk utveckling. Dagens 

verksamhetssystem är, såväl på landstingssidan som i den kommunala verksamheten, i behov av 

utveckling mot ökad teknisk öppenhet, bättre följsamhet mot standarder och aktuell lagstiftning. 

Utmaningarna är identifierade på nationell nivå men det stora arbetet måste ske regionalt och lokalt. 

Avsiktsförklaring 

Det är huvudmännens bestämda uppfattning att för att arbetet med att utveckla framtidens 

vårdinformationsmiljö ska bli framgångsrikt  

 måste kommunerna och VGR samarbeta till gagn för våra invånares bästa, 

 ska vår samverkan medverka till att skapa effektiva och moderna verksamheter med hög 

grad av legitimitet och tillit hos befolkningen, 

 måste parterna tillsammans påverka den nationella nivån och medverka till lösningar som 

utvecklar våra respektive sektorer.  

Kommunerna samverkar genom VästKom och deltar i utvecklingsarbetet genom nedanstående 

representation. 

 VästKoms chef innehar en plats i styrgruppen för FVM.  

 VästKom innehar en plats i projektledningen. 

 Kommunerna erbjuds representation i gemensamma arbetsgrupper i en omfattning som 

definieras i samråd och beslutas i styrgruppen. 

Denna avsiktsförklaring gäller för perioden februari 2017 – december 2018 och omfattar hela arbetet 

i FVM. Parterna är överens om att såväl omfattning som utsträckning i tid kan förändras genom 

beslut hos respektive huvudman. 

Särskilt om upphandlingsprojektet 

Inom ramen för FVM-programmet har VGR etablerat ett upphandlingsprojekt med syftet att 

upphandla ett s.k. kärnsystem. Projektet arbetar under 2017 - 2018 med grupper av 

verksamhetsföreträdare, informatiker och tekniska arkitekter för att definiera systemets omfattning i 

en formell upphandling, genom konkurrenspräglad dialog. Enligt nu gällande tidplan ska avtal tecknas 

med vald leverantör 2018. 21 kommuner i VG har gett VGR en fullmakt att, genom en option, 

företräda dem i upphandlingen vilket kan innebära att flera kommuner kan komma att teckna avtal 

med den leverantör som kommer att utses för kärnsystemet. 
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