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Skåne – mars 2018
VGR – oktober 2018
Sussa+ – december 2018
SLL - 2019



mars 2016





Interoperabilitet



Hälso- och sjukvårdsinforma6on 
ska all6d vara 6llgänglig 
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



Vad betyder FVM för invånare och 
patienter?

Tillgång till information, var man än 
befinner sig
En hälso- och sjukvård som minns dig



Vad betyder FVM för medarbetare i 
vården?

Förhöjd funktionalitet genom ett IT-stöd 
med hög användbarhet
Mindre administrativt merjobb
Mer tid för patientarbete



Nuläge – informationen bunden till organisation

Specialistvård Kommunal Hälso-
och sjukvård

Primärvård
Prehospital 

vård

Informationen finns men kan inte nås av alla som behöver den



Målbild – säkrad informationstillgång genom hela vårdkedjan

Specialistvård PrimärvårdAmbulans

Strukturerad och 
rä. vårdinforma5on 
5llgänglig för alla

Organisatoriska gränser 
utgör inte hinder

Kommunal Hälso-
och sjukvård



Kärnsystemet blir vårdpersonalens huvudsakliga IT-stöd

Patientportal

Vårdplaner

Läkemedelslista

ResurshanteringVårdbegäran/
remisser

Beslutstöd

Journal-
dokumentation

KÄRNSYSTEM



Samarbete för en enklare helhet

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



2017 2018 2019 2020 20222021

Etablera IT-landskap

Utbildning och utrullning
Design, konfigura-
Aon & driCsäEning

Upphandla
kärnsystem

Verksamhetsutveckling  
och standardisering

2023

Tidplan

25 september
Tilldelningsbeslut

8 oktober
Kontrakt
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De flesta som arbetar med upphandlingen 
kommer från hälso- och sjukvården
Bred verksamhetsinvolvering
Skriftliga anbud värderas
Utvärderingsmöten
Tester i kliniska testmiljöer
1500 medarbetare bidrar

Medarbetare från hälso- och sjukvården 
är delaktiga genom hela upphandlingen 



Närhälsan

KommunerPrivata 
vårdgivare

Sjukhus

Område X

Regionstyrelsen

FVM Programstyrgrupp

Koncernledning Hälso- och sjukvård

Politisk styrgrupp

Programledning

Programkontor

FVM Kliniskt råd

Implementering

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

Infrastruktur & Drift

Integration

Migrering

Gemensam 
informaKonsplaLorm

Test

Utbildning

Support & Förvaltning

Facklig referensgrupp

Designledning

Standardisering & 
Kliniskt innehåll

Informatik



E" gemensamt system kräver 
förberedande ak4viteter

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



Vi startar inte på noll

Startkonfiguration
• Utifrån våra krav och 

leverantörens 
erfarenhet

Utgångspunkt
• Processanalyser, 

befintliga system och 
rutiner

• Beskrivna kliniska 
processer

Optimeras
• Anpassning utifrån 

tester, utvärderingar, 
och kontinuerlig 
standardisering av 
processer och 
information



Genomförande i verksamheterna

Kärnsystemet införs med full funk2onalitet 
i fyra geografiska områden 
E9 geografiskt område omfa9ar all
verksamhet på sjukhus, inom primärvården 
(även privat) och den kommunala hälso-
och sjukvården
Första driDstart 2020
2023 ska kärnsystemet vara infört i hela 
Västra Götaland



2018 2019 2020 20222021

Utbildning och utrullningDesign, konfiguration
& driftsättning

2023

Förberedelser Driftstart Utvärdering

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4
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Preliminär tidplan



DiREKT
(Digital REgional KompeTensutveckling)





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

Framtidens vårdinformationsmiljö
Ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen

och kommunerna i Västra Götaland

http://www.vgregion.se/fvm

