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1 Dokumentstyrning 

1.1 Versionshistorik 
 

Datum  Version Utfärdare Förändringsorsak 

2020-02-18 1.0 Karl Fors  

 

2 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. 

 

Västra Götalandsregionen (VGR) har genom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö 

kraftsamlat för att möta de behov som ställs på verksamheten. Invånare, medarbetare inom 

vården samt beslutfattare har rätt att förvänta sig att vårdinformationsmiljön utvecklas i takt 

med den övriga digitala utvecklingen i samhället och ger nytta i det dagliga arbetet.  

 

FVM programmets syfte från VGR:s direktiv är att: 

- skapa incitament för verksamhetsutveckling, inklusive arbete med standardisering 

kopplat till begrepp som process, teknik, patientsäkerhet och kvalitet, vilket är 

nödvändigt för genomförandet av detta program 

- etablera förutsättningar för arbetet med en gemensam informationsstruktur 

omfattande informationsmodeller och termer/begrepp system 

- ge invånaren en ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vården 

- ge invånaren möjlighet till att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård 

- ge vårdverksamheten tillgång till en användarvänlig informationsmiljö i realtid med 

besluts- och processtöd. Rätt information på rätt plats och i rätt tid 

- ge kvalitetssäkrad information för att kunna utveckla vårdens processer och dess 

arbetssätt 

- ge verktyg för forskning, utveckling och utbildning 

- ge ett lättillgängligt verktyg för myndigheter och vårdgivare så att arbetet med 

kvalitets- och ledningssystem underlättas 

 

Hälso- och sjukvård utförs av kommunerna, samt att det inom andra verksamhetsgrenar finns 

behov av samordning och informationsutbyte med regionens medarbetare. För invånarens 
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bästa startades ett gemensamt arbete mellan kommunerna och VGR. Kommunernas 

engagemang har samordnats av VästKom.  

 

VGR har nu upphandlat IT-stödet Millennium från leverantören Cerner AB Sverige. 

Kommunerna har möjlighet att avrop tre olika optioner beroende av vilken fullmakt de gav till 

VGR.  De tre optionsalternativen är  

- Option 1 Informationsutbyte mellan vårdgivare, kan avropas av 49 kommuner 

- Option 2 Journalsystem Elevhälsa, kan avropas av 34 kommuner 

- Option 3 Journalsystem Kommunal Hälso- och sjukvård, kan avropas av 25 

kommuner 

Inför implementeringen beslutade VästKom’s styrelse (2019-06-18) om inriktning, medel och 

projektdirektiv i enlighet med FVM:s Samverkansmodell som är en bilaga till 

Samverkansavtalet.  

- Samverkansavtalet reglerar formerna för samverkan och ansvarsfördelning mellan 

VGR och kommunerna i förhållande till Cerner.  

- Samverkansmodellen reglerar formerna mellan VGR och kommunerna under 

implementeringsprogrammet. 

Genom att kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) samarbetar så ska invånarens 

resa genom vården bli enklare. Projektet Kommun-FVM har som uppdrag att i Västra 

Götalandsregionens program Framtidens vårdinformationsmiljö företräda och samordna 

kommunerna i arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö.  

 

Regeringen har beslutat om Vision för ehälsa 2025, VästKom har antagit Målbilden Tim, som 

en visualisering av Visionen. Tim visualiserar invånarperspektivet och vägleder VästKom i 

arbetet inom välfärdens utmaningar. 

 

2.1 Central kommungemensam samordningsstruktur 
Kommunernas deltagande är i upphandlingen, designen och implementeringen är villkorat 

med att en central kommungemensamma samordningsstruktur ska etableras i enlighet med 

Samverkansmodellen. Detta projekt Kommun FVM ansvarar för denna samordningsstruktur, 

där en primär uppgift är att se till att kommunal kompetens ingår i programmets berörda delar 

samt att kommunernas implementering koordineras och följer programmets tidplan. Det 

innebär också att driva, samordna och säkerställa kommungemensamma behov och 

åtaganden. Den kommungemensamma samordningen är kravställd från VGR och leverantör 

och presenteras i FVM:s organisationbeskrivning av den gemensamma 

programorganisationen. 
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Bild 1 Organisationsbild Program FVM. Det ljusblå visualiserar att det projekt styrs av annan huvudman. Blå färg är 

inklusive leverantören Cerner AB Sverige och grå är utan leverantör. 

 

2.2 Krav på projekt i FVM-programmet 
Tidplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten i programmet och gäller för alla ingående 

projekt i programmet. Programmet arbetar efter två sammanhängande tidplaner; överordnad 

tidplan och detaljerad tidplan. Tillsammans beskriver de programmets faser, skeden och 

aktiviteter på olika detaljerad nivå.  

 

- Den överordnade tidplanen omfattar hela programmet och innehåller information om 

alla faser, fasövergångar, beslutspunkter, milstolpar, beroenden och samtliga 

väsentliga aktiviteter som ska utföras fram till programmet avslutas Q1 2024.  

- Den detaljerade planen uppdateras löpande av Cerner så att den vid var tid täcker de 

aktiviteter som inträffar under fyra månader framåt i tiden.  

Den överordnade tidplanen fastställs av FVM Programstyrgrupp. Godkänd överordnad tidplan 

”fryses” som en s.k. basplan (baseline). Avvikelser från basplan kommuniceras med FVM 

Programledning och i förekommande fall FVM Programstyrgrupp. Ändringar mot basplan 

beslutas av FVM Programledning och i förekommande fall av FVM Programstyrgrupp. Efter 

eventuell uppdatering och beslut tas en ny basplan fram. 

 

Programledningen (Cerner och VGR) svarar för den övergripande planeringen och styrningen 

inom de ramar som gäller för programmet. Övriga projektledare ska aktivt delta i 

planeringsarbetet genom att lämna underlag avseende det egna projektet/arbetet. 

 

En grundläggande princip för tidstyrning av programmet är att den överordnade tidplanen 

primärt endast får ändras till följd av beslut som innebär ändrad omfattning eller ändrade 



 

Diarie nr : Version: Sida: 

 1.0 6 (18) 

Dokumenttyp: Datum: 

Projektplan Kommun-FVM 2020-02-18 

 

PROJEKTPLAN KOMMUN-FVM 1.0 UTSKRIFTSDATUM: 20-03-02 

 

förutsättningar för programmet som helhet. Beslut om större ändringar bereds av 

programledaren och tas av FVM Programledning eller FVM Programstyrgrupp. 

 

- Projekt Kommun-FVM ska förhålla sig till programmets tidplan vid planering och 

genomförande. 

 

3 Detaljering av projektets resultat 

Projekt Kommun-FVM ansvarar för att stödja avropande kommuner i implementeringen av 

lösningen. Kommunerna ges detta stöd i respektive införandeområde via Kommun-FVM som 

bemannas av VästKom, Kommunalförbunden och experter från kommunerna. Samordning 

och stöd kommer ske i förhållande till de olika optionerna. Projekt Kommun-FVM är ett 

projekt som utgår ifrån kommunernas perspektiv och förutsättningar, samordnar 

kommunernas behov och krav gentemot VGR och Cerner för en effektiv lösning. Kommun-

FVM:s samordningsstruktur har till uppgift att bidra med kommunal kompetens, stödja, 

koordinera, säkra resurser och leveranser till och av kommunerna. 

  

Programmet styrs gemensamt av Cerner och VGR och alla styrande dokument, planer och 

metoder tas fram i det centrala programmet enligt vad som står i Programdirektiv FVM Etapp 

2 Genomförande (1). I programdirektivet beskrivs organisation, arbetsmetod och arbetsformer 

samt programplaneringen. Organisation, arbetsmetod och arbetsformer samt tidplaner gäller 

för projekt Kommun FVM.  

 

3.1 Effektmål 
 

- En lösning som stödjer kommunerna och underlättar samarbete och 

verksamhetsutveckling med invånaren som medaktör i regionala och nationella 

satsningar och överenskommelser.  

- Väl fungerande partnerskap mellan kommuner, VGR och Cerner efter implementering 

- Millenniumtjänsten upplevs som ett effektivt stöd i Kommunernas verksamhet 

- Bidra till FVM Programmets effektmål 

 

FVM har nio övergripande effektmål som beskriver de värden som den nya 

vårdinformationsmiljön ska bidra till.  

 

Ökad patientnöjdhet 

- Relevant information enkelt och nära invånaren, till exempel rörande 

sjukdomstillstånd och behandlingsplaner 

- Minskat behov att upprepa information som lämnats vid tidigare kontakter med vården 
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Höjd kvalitet och säkerhet 

- Bättre överblick och tillgång till rätt information 

- Tillgång till evidensbaserat beslutsstöd för medarbetare i vården 

- Bättre tillgång till fullständiga journaluppgifter genom standardiserade processer, 

termer och begrepp 

 

Bättre arbetsmiljö 

- Förhöjd funktionalitet utifrån det uppdrag man har 

- Minskning av administrativa uppgifter relaterat till vårdinformationsmiljön 

 

Förbättrat ledningsstöd och utveckling 

- Lättare att införa nya behandlingsriktlinjer i verksamheten 

- Ökad relevans och kvalitet i data och information som används som stöd i styrning 

och utveckling av verksamheten 

 

3.2 Kommun-FVM:s projektmål 
 

Vid projektet avslut så ska följande projektmål ha uppnåtts.  

- Leverera projektet i tid och med hög kvalitet  

- Tydliga underlag och bra stöd till kommunernas analys och beslutsprocess av VGR:s 

erbjudande. 

- Säkerställt och samordnat kommunernas deltagande i FVM:s projekt- och 

ledningsstruktur på samtliga nivåer i enlighet med Samverkansavtal inklusive 

Samverkansmodell 

- Det finns en väldefinierad lösning, med klarlagda förutsättningar, för kommunerna att 

ta omhand i sitt fortsatta partnerskap med VGR, när implementeringsprogrammet 

avslutas.  

- Etablerade forum, processer och verktyg för samarbete och koordinering av resurser, 

leveranser och beroenden mellan avropande kommuner och FVM-programmet 

- Framgångsrik implementering av Millenniumtjänsten hos varje kommun enligt FVM 

Programmets övergripande process och tidplan 

- Kommunerna ska ha upplevt en hög transparens och möjlighet till delaktighet genom 

tydlig modell och arbetssätt för rekrytering av kompetens och resurser till 

länsgemensamma arbetsprocesser. 
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3.3 Omfattning 
 

I projektet ingår att: 

- Se till att rätt kompetens finns tillgänglig i FVM-arbetet, i rätt tid och omfattning. 

- Påverka och bidra till att de optioner som erbjuds av Cerner och VGR blir attraktiva. 

- Ansvara för förankring av optionerna och stöd till beslutsprocessen i de 49 

kommunerna. 

- Tillhandahålla stöd och metod för att analysera optionerna. 

- Medverka till att en förvaltningsorganisation etableras för att samordna VGR och 

kommunernas önskemål och krav i förhållande till leverantören. 

- Säkerställa förutsättningarna för en hög kvalitet i kommunernas implementering 

genom att övergripande leda arbetet med optionernas införande innebärande bland 

annat att 

- säkra att de 49 kommunerna har plan för genomförande – där kommunerna 

ansvarar för att införa standardiserade processer och tillhörande arbetssätt 

- säkra att de 49 kommunerna har plan för att utbilda samtliga berörda 

medarbetare i Millennium 

- koordinering av de kommunala implementeringsprojekten, delregionalt, inom 

respektive införandeområde 

- säkra övergripande plan för att minimera produktionsstörning vid driftsättning 

 
Avgränsning 
I projektet ingår inte att: 

- Delta för kommunernas räkning i FVM:s projekt- och ledningsstruktur på samtliga 

nivåer i enlighet med samverkansavtal inklusive samverkansmodell. 

- Skapa förutsättningar för informationsutbyte mellan vårdens huvudmän genom att 

en modell för informationsutbyte etableras. 

- Organisera, genomföra, finansiera implementeringsprojekt för utrullning av lösningen 

och säkra effekthemtagning i varje kommun.  

- Ta över VGR:s ansvar och roll som ägare av FVM-erbjudandet 

- Ansvara för utveckling av kommunerna hela informationsmiljö (se illustration nedan) 

 

Visualisering av kommunernas informationmiljö 

Skola Socialtjänst Plan och byggnad, Miljö- och hälsoskydd 

Avfall och renhållning, Vatten och 

avlopp, Räddningstjänst 

Beredskap och säkerhet 

Bibliotek, Bostäder 

  Kultur och fritid 

   
Elevhälsa  Kommunal hälso- och 

sjukvård 

 

 

 = Kommun-FVM:s omfång vad gäller informationsmiljö 
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3.4 Prioritering 
 

Om en konflikt uppstår gällande projektets måluppfyllnad (här beskriven som kvalitet, tid och 

kostnad) ska en prioritering ske enligt följande: 

 

Kvalitet 30 %, Tid 50 % och Kostnad 20 % 

 

Det innebär att även om kvaliteten är viktig så är det viktigare att hålla tidsplanen och båda 

dessa faktorer prioriteras högre än att hålla budget. Detta eftersom projektet ingår i en samlad 

tidplan och förskjutningar i tidsplanen beträffande go-live innebär stora merkostnader för 

verksamheterna. 

 

Beslut om förändringar som påverkar projektets måluppfyllnad fattas av projekt Kommun-

FVM:s styrgrupp. 
 

4 Projektets bemanning och resursbehovsplan 

4.1 Organisation Kommun-FVM 
 

 
Resurs Uppdrag Omfatt

ning  

Namn och organisatorisk 

tillhörighet 

När 

behövs 

resursen 

Beställare  

  

VästKoms styrelse är 

beställare.  

 VästKom:s styrelse

  

Projekttiden 

Projektägare Projektägaren 

rapporterar till 

beställaren 

 Ann-Charlotte Järnström. Projekttiden 

Projektets styrgrupp Styrgruppen har det 

övergripande ansvaret 

för projektet och dess 

genomförande 

 SSVIT Projekttiden 

Projektets 

arbetsutskott 

Beslutar på delegation 

av styrgruppen, 

 Kommun-FVM AU Projekttiden 

Projektansvarig Ansvarar för att 

projektets mål, att 

FVM:s krav på VGK:s 

tidsramar hålls enligt 

budget.  

50% Karl Fors 

 

Projekttiden 

Projektledare Projektledning  100 % Ann-Charlotte Klarén 

VästKom 

Projekttiden  
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Resurs Uppdrag Omfatt

ning  

Namn och organisatorisk 

tillhörighet 

När 

behövs 

resursen 

Samordnare 

elevhälsa - designfas 

Stödja, samordna 

samarbeta i designfasen 

20%? - 2020Q2-

2021 

Samordnare 

kommunal hälso och 

sjukvård - designfas 

Stödja, samordna 

samarbeta i designfasen 

20%? - 2020Q2-

2021 

Processledare 

elevhälsa 

Driva design rbetet för 

option 2 i – SOKI 

(Standardisering och 

kliniskt innehåll) 

100% - 2020-2021 

Kommun-FVM 

arbetsgrupp  

Samarbeta, stödja och 

koordinera 

kommunerna 

delregionalt 

200-

400% 

Kommunsamordnare FVM: 

Curt-Göran Crantz, Robin 

Ahlm, Rosanna Björklund, 

Lars-Olof Lindblad 

Projekttiden 

Kommunikatör Kommunikation 50% Johanna Hansson, Gustaf 

Lexell 

Projekttiden 

Jurist Stöd till avtalsansvariga 40% - Projekttiden 

Verksamhets-

experter 

Bidra med kompetens 

Delta i designbeslut 

10-

40%, 

per 

person 

Resurser från VGK 2020-2021 

Kompetensråd Stödja 

verksamhetsexperter, 

säkerställa 

kommunperspektiv i 

design 

5%, per 

person 

Resurser från VGK 2020-2021 

Total  590% + 

VGK-

resurser 

  

 

4.2 Rollbeskrivning 
 

Beställare VästKoms styrelse är beställare. Projektägaren rapporterar till 

beställaren. 

Projektägare Projektägare är den roll som har det högsta övergripande ansvaret i 

projektet. Projektägare i projekt Kommun-FVM är VästKoms direktör. 

Projektägaren är ytterst ansvarig för att projektet når sina uppställda mål. 

Projektägaren är ordförande i projektets styrgrupp SSVIT och medverkar i 

Kommun FVM AU 

Styrgupp Projektets styrgrupp är SSVIT (Strategiska styrgruppen för samordnad IT-

utveckling i VG). SSVIT har det övergripande ansvaret för projektet och 

dess genomförande. Gruppen beslutar i frågor av yttersta strategisk art. 

Möten hålls ett per kvartal, extrainsatta möten genomförs vid behov. 

Kommun-FVM 

Arbetsutskott  

Beslut inom projektet, som inte är av yttersta strategisk art, tas av detta 

arbetsutskott på delegation av SSVIT. Logglista på tagna beslut föredras 
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 på efterföljande SSVIT-möte. Arbetsutskottet kompletteras med 

ytterligare kompetenser, enligt nominering och beslut i SSVIT. 
Projektansvarig Att leda arbetet och ansvara för att projektets mål infrias samt att FVM:s 

krav på kommunernas tidsramar hålls.  

Att ansvara för projektets ekonomi 

Att ansvara för personalfrågor inom projektet 

Att rapportera till styrgrupp och projektägare 

Att ansvara för all extern kommunikationen från projektet (kontakt med 

kommuner i övergripande frågor samt media). 
Projektledare Kommun-FVM:s operativa arbete leds av en projektledare som 

rapporterar till projektansvarig.  

Projektledaren deltar i programmets taktiska planering, med utsedd 

företrädare för FVM (VGR)  

Ansvarig för intern kommunikation riktad till deltagare och grupper som 

aktivt deltar i projektets arbete. Exempelvis: styrgrupper och 

programdeltagare, verksamhetsexperter och kontaktpersoner. 

Att genomföra projektägarens direktiv under projektansvarig Kommun-

FVM:s ledning. 

Att upprätta förslag till projektplan och övriga dokument som krävs för 

projektets genomförande såsom riskanalys, tids- och aktivitetsplaner. 

Att leverera status inkl risker och problem 

Kommunsamordnare 

FVM 
Att stödja kommunernas implementeringsansvariga och 

projektgrupper under Program FVM etapp 2 Genomförandet.  

Att samarbeta med projekt Externa intressenter för att säkerställa 

och samordna aktiviteter och leveranser från och till kommunerna.   

Att planera och koordinera.  
Samordnare 

kommunal hälso och 

sjukvård / elevhälsa 

Att i designfasen stödja, samordna verksamhetsexperter, 

kompetensråd, representanter klinisk ledning och samarbeta med 

kommunsamordnare FVM 
Verksamhetsexpert Deltar i FVM-programmet på uppdrag av Kommun-FVM, 

samarbetar med utsett kompetensråd  

Arbetar enligt kommun FVM:s principer 
Kompetensråd Verkar på uppdrag av Kommun-FVM. Är ett forum för 

kommunrepresentanter där det ges stöd, förslag på hantering av 

sakfrågor, från de verksamhetsexperterna som deltar i designfasen 

Har stöd av kommun FVMs Principer  
Kommunikatör Bistår projektetet, på uppdrag av projekledare/projektansvarig. 

Jurist Bistår projektetet, på uppdrag av projekledare/projektansvarig. 

 

5 Projektets ekonomi 

För 2020 finns beslutade projektmedel från VästKoms styrelse som finansierar de 

tjänster/roller som beskrivs under 4.1 Organisation Kommun-FVM. 

5 miljoner är avsatt för 2020. 
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Genom samverkansavtal och samverkansmodell åtar sig kommunerna att ha en centralt 

samordnande kommunstruktur under hela implementeringsprogrammet. Direktivet för 

Kommun-FVM beslutades 2019-06-18 med ett åtagande motsvarande dåvarande tidsplan i 

FVM:s implementeringsprogram som då skulle avslutas 2023. VGR har beslutat om att 

senarelägga införande och avslut planeras till 2024. 

  

Aktivitet kvartal 1 2020 – kvartal 2 2020 

Ta fram detaljerad budget för hela projektets levnadstid. 

Förslag till finansiering av Kommun-FVM projektet från 2021 ska finnas beställaren tillhanda 

senast juni 2020 

6 Genomförandeplan 

De övergripande faserna i implementeringsprogrammet som Kommun-FVM ska stödja 

kommunerna i är:  

- Besluta  

- Designa 

- Implementera 

Faserna är parallella i övergångarna mellan faserna. Bilden nedan visualiserar den 

övergripande tidplanen från programmet med faserna i Kommun-FVM.  

 

 

 

 

 

 
Bild 2 FVM:s övergripande tidplan visualiserad 

Besluta 

Designa 

Implementera 
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I avtalet finns VGR:s implementeringssstrategi beskriven. Den överordnade principen för 

implementeringen är att: 

- Leverantören (läs Cerner) står för metod och kunskap om lösning och implementering 

och VGR står för kunskap om verksamhet och organisering av arbetet 

- VGR beskriver de överordnade ramarna för implementeringen men följer vald 

leverantörs implementeringsmetod. Cerners implementeringsmetod är beskriven i 

bilaga 05-01. I Programdirektiv FVM Etapp 2 Genomförande (3) finns metoden 

beskriven. 

 

FVM- programmet har behov av de bästa verksamhetsexperterna som ska designa och bygga 

lösningen, från VGR, privata vårdgivare och kommunerna. Implementeringen förutsätter 

förberedande arbete och planering inför driftstart. FVM- programmets regionala 

implementeringsprojekt har ett ansvar att säkerställa utrullning.  

6.1 Besluta 
Efter beslut om tilldelning så har projekt Kommun-FVM arbetat tillsammans med 

programmet med att visualisera de olika lösningarna och tydliggöra innehållet för att 

kommunerna ska kunna besluta om att avropa optioner.  

 

Aktiviteter kvartal 2 2019 – kvartal 1 2020 

- Design av ett attraktivt optionserbjudande för kommunerna. 

- Stöd till kommunerna i analys och beslutsprocess 

- Informationsmöten för olika målgrupper 

o Avtalsgenomgång 

o Genomgång erbjudandet 

o Moln och mobilitet 

o Informationssäkerhet och dataskydd 

o Cerners modell för implementering 

- Kommunikationsaktiveter, nyhetsbrev, öppet forum 

- Upprätta stödstruktur inför avrop och beslut med kommunala kontaktpersoner FVM 

- Delta i frågor och svarprocess 

- Stöd till programmet avseende utredningar kring optionerna 

- Delta i programmet operativa arbete tex riskhantering, utbildningar  

6.2 Design 
I designen av lösningen och Millenniumtjänsten medverkar verksamhetsexperter. Det är de 

som ska använda lösningen som ska medverka i designen. Verksamhetenskrav på kliniskt-, 

administrativt stöd och teknisklösning kommer styra hur den nya vårdinformationsmiljön 

inklusive support och förvaltning sätts upp. Processer och arbetssätt ska enas, förankras och 

etableras och en regiongemensam informationshantering ska tas fram genom en 

standardisering av termer och begrepp.  
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För design av den funktionella lösningen har den regionala modellen för kunskapsstyrning en 

viktig funktion för att säkra kvaliteten. Kunskapsorganisationen är kopplad till programmet 

och Klinisk ledning. I klinisk ledning finns utsedda kommunala representanter. De arbetar 

tillsammans med regionensföreträdare utifrån beslutade designprinciper. Kommun- FVM 

projektet stödjer representanterna med kompetensråd. 

 

Design kommer göras för olika processer och områden till exempel funktionell lösning, 

support och förvaltning, teknisk lösning. Kommunrepresentanter bör finnas med som 

verksamhetsexperter. För att stödja kommunrepresentanterna så finns principer, mandat från 

kommunerna och Kompetensråd för stöd, avstämning, frågor och förankring. 

 

Verksamhetsexperter rekryteras från alla kommuner oavsett om kommunen köpt option eller 

inte. Det är kompetens som är avgörande så att kommunerna får den bästa lösningen. En 

finansieringsmodell för finansiering av resurser kommer att upprättas och beslutas.  

Verksamhetsexperter koordineras av ansvariga i kommunprojektet.  

 

 

Aktiviteter planera och koordinera resurser till regionaldesign kvartal 4 2019 - kvartal 4 

2020 

- Ta fram modell för rekrytering och stöd till kommunala verksamhetsexperter inklusive 

hur vi agerar om vi misslyckas med vårt uppdrag  

- Etablera kompetensråd för stöd i designfrågor till verksamhetsexperter 

- Säkerställa mandat, stöd till verksamhetsexperter och klinisk ledning 

- Ta fram fram förslag på principer som kan stödja kommunernas verksamhetsexperter i 

utvecklingsarbetet 

- Ta fram finansieringsmodeller för: kommunernas deltagande med 

verksamhetsrepresentanter, Cerners implementeringskostnader, mm 

- Utreda behov och förslag på uppdrag för informatik och teknik 

- Ta fram förslag på uppdrag samordnare elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård 

- Samarbeta internt VästKom kring regionala utvecklingsområden tex Nära Vård, 

kunskapsstyrning  

- Säkerställa kommunkompetens i  

o design av den funktionella lösningen för tex kliniker, administration och 

ledning inklusive informatik, informationsmodeller. 

o Design av support och förvaltning  

o Design av infrastruktur och drift (teknisk lösning)  

6.3 Implementering planering och genomförande  
De kommuner som avropar optioner kommer att utse implementeringsansvariga och etablera 

lokala implementeringsprojekt. Koordinering med andra kommuner, VGR och privata 

vårdgivare är viktigt för en lyckad verksamhetsutveckling och implementering.  Införandet är 

en stor förändring för organisation, ledning och medarbetare. Genom Kommun-FVM finns 
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Kommunsamordnare som ska stödja införandet i de olika införandeområdena. Arbetet 

planeras tillsammans för att ge möjlighet att stödja kommunerna som ett team. 

 

Aktiviteter kvartal 1 2020 – kvartal 1 2024 

Medverka i framtagande och genomförande av introduktionsprogram till kommuner som 

avropat optioner. 

 

Upprätta projektdirektiv till lokala implementeringsprojekt med utgångspunkt från 

programmets direktiv till implementeringsansvariga 

 

Planera införandestöd utifrån programplan 

- Analys kommunernas behov av stöd 

- Fastställa och verkställa stöd till lokala implementeringsprojekt  

 

Förbereda och följa upp kommunernas implementering enligt programplan 

- Stödja aktiviteter kring verksamhetsutveckling, informationshantering, installation av 

infrastuktur.  

- Metodstöd förändringsledning 

- Koordinera kommuner som avropat option 1+2 

- Koordinera kommuner som avropat option 1+3 

- Koordinera kommuner som avropat option 1 

 

Förbereda och följa upp lokal implementering  

- funktionell lösningen 

- teknisk lösning 

- supportlösning 

- förvaltningslösning 

Föreslå samarbetsorgan som ska ersätta Samverkansmodellen efter införandet 

6.4 Arbetsformer 
Kommun-FVM är en del i programmorganisation FVM. Samarbetet kommer ske på alla 

nivåer i programmet och områdena är strategiska, taktiska och operativa. Tidplaner och 

leveranser behöver etableras och följas för att kunna säkerställa kommunernas möjligheter till 

delaktighet och medverkan. Kommun-FVM samarbetar med kommunerna och de regionala 

strukturer som finns i länet. 

 

Aktiviteter kvartal 1 2020 - kvartal 1 2024 

- Etablera projektorganisation utifrån avropande kommuner och optioner 

- Delta i programmet operativa arbete tex riskhantering, utbildningar  

- Samorda beroende och leveranser 

- Avveckla projektorganisationen 

- Leverera slutrapport 
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6.5 Tid och aktivitetsplan  
 

Tidplanen är ett av de viktigaste styrdokumenten i FVM-programmet och gäller för alla 

ingående projekt i programmet. Programmet arbetar efter två sammanhängande tidplaner; 

överordnad tidplan och detaljerad tidplan. Tillsammans beskriver de FVM-programmets faser, 

skeden och aktiviteter på olika detaljerad nivå. Förutom ovan tidplaner har Kommun-FVM 

följande plan för beslut och milstolpar. 

 

 

Nr  Resultat Ansvarig Vem godkänner Datum 
BP1 Direktiv beslutat     Styrelse 2019-06-18 

BP2 Projektplan Godkända effektmål  Västkom styrelse  

BP2 Projektplan  Godkända resultatmål   SSVIT 2020- 

BP3 Projektplan  Godkänd projektplan 

version 1.0 

  SSVIT 2020-02-18 

BP4 Projektplan  Godkänd modell för 

rekrytering, stöd, 

finansiering och mandat 

verksamhetssexperter 

  Styrgrupp 2020-02-18 

BP4 Projektplan  Godkända kompetensråd   Styrgupp 2020- 

BP4 Kommunikationspl

an 

Godkänd 

Kommunikationsplan 

  Projektägare 2020- 

BP5  Projektplan Godkänd modell för 

införandestöd 

 Styrgrupp 2020 

BP5 Projektplan Godkänd Projektdirektiv 

till lokala 

implementeringsprojekt 

 Styrgrupp 2020 

BP6 Designfas Principer VGK  Styrgrupp  

BP7 Projektplan Godkännt uppdrag för 

samordnare elevhälsa och 

kommunal hälso- och 

sjukvård 

 Styrgrupp 2020-03 

BP8 Projektplan Godkänd projektplan 

version 1.1 

  2020-05-30 

BP 

9 

Projektplan Godkänd projektplan 2.0   2021-01-30 

BP 

10 

Samverkansmodell Godkänd 

Samverkansorgan 

   

BP 

11 

Projektplan Godkänd slutrapport    
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Milstolpeplan 
Num

mer 

 Resultat Ansvarig Vem godkänner Datum 

M1 Optionserbjudande till 

kommunerna 

    Projektägare 2019-06-xx 

M2 Beslut 

Kommunsamordnare 

FVM 

   2019-10-01 

M3 Kommunerna har beslutat 

om avrop 

Antal kommuner 

som avropar är klart 

    2020-04-30 

M4 Kommuner har beslutat 

om lokalt 

implementeringsansvariga 

Kommunernas 

lokala 

implementerings-

ansvariga är utsedda 

  2020-05-15 

M5 Kommunerna har beslutat 

om plan för lokalt 

implementeringsprojekt 

    

6.6 Leverabler   
 

Leveranser Planerad  Reviderad Verklig  

Ett attraktivt erbjudande (beskrivning 

funktionalitet, drift och förvaltningsavtal, 

Samverkansavtal inklusive 

samverkansmodell) 

2019-05-30   

Tydliggjord tidsplan och beslutsprocess 

för de 49 kommunerna 

2019-05-27   

Metodstöd för att analysera optionerna.   2019-09-09 

Kontinuerligt sammanställa aktuellt 

beslutsläge hos avropande kommuner 

2020-02-01-

2020-04-30 

    

Projektplan 

 

2019-12-10 ååmm-

ååmm 

2020-02-18 

Kommunikationsplan 2020-03-30   

Vägledande principer för deltagare i 

projektet.  

2019-02-01     

Statusrapporter     

Nyhetsbrev    

 

6.7 Intressentanalys och kommunikationsplan 
Kommunikationsplan för att motsvara projektets faser definierat i kapitel: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 tas 

fram. Målgrupperna i intressentanalysen ligger till grund för kommunikationsplanen.  

 

Intressentanalys bilaga 2. 
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7 Riskhantering 

Risker hanteras enligt modell i FVM programmet.  
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