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Nytt arbetssätt för ordination av 
läkemedel i Millennium 
När Millennium införs kommer Västra Götalandsregionen att gå över till generisk ordination av 

läkemedel. Det innebär att ordinatören anger läkemedlets generiska namn eller generiska 

produktnamn vid ordination, istället för läkemedlets handelsproduktnamn som VGR gör idag. En 

mer effektiv ordinationsprocess och höjd kvalitet är de främsta argumenten bakom detta strategiska 

vägval som FVM Klinisk ledning tagit beslut om. 

 

Bakgrund och beskrivning av frågan 
Under 2020 pågår designarbetet av Millennium. Ett stort antal arbetsflöden och funktioner ska 

sättas upp i systemet för att passa vården i Västra Götalandsregionen och andra vårdgivare som 

ansluts till Millennium som en del av framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Målet är 

regiongemensamma kliniska och administrativa processer, ett enhetligt begreppssystem och 

strukturerad information. 

 

I programmet FVM görs arbetet i olika arbetsströmmar som leds av processledare från VGR. I 

arbetsströmmen Läkemedel ingår bland annat att designa det framtida arbetsflödet för 

ordinationsprocessen i Millennium. En arbetsgrupp* har utrett för- och nackdelar och vilka 

konsekvenser som de respektive ordinationssätten skulle få.  

Övervägandet har bland annat handlat om att denna förändring innebär en stor omställning i 

arbetssätt. Det kan under en övergångsperiod öka risken för fel i läkemedelsprocessen, främst på 

grund av ovana att använda generiskt namn istället för handelsproduktnamn. Vid en samlad 

bedömning överväger fördelarna med att övergå till generisk ordination vilket också FVM Klinisk 

ledning nu ställt sig bakom och tagit beslut om. Det nya arbetssättet gäller alla vårdgivare som 

ansluts till Millennium.  

De främsta fördelarna med generisk ordination: 

• Stöd till följsamhet mot definierat och rekommenderat sortiment vilket bidrar till högre kvalitet i 

ordinationerna samt kostnadsbesparing 

• Tydlig läkemedelsdokumentation uppnås med hjälp av den standardisering av namnet på 

läkemedel som generisk ordination innebär 
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• Ordinatörens arbete blir effektivare då mindre tid behöver ägnas åt att identifiera 

handelsproduktsnamn 

• Förvaltningen av ordinationsmallar och standardiserade vårdplaner kommer bli effektivare och 

enklare då uppdateringar kan göras på en övergripande generisk nivå 

 

Generisk ordination i Millennium påverkar inte förskrivning av läkemedel (recept). Enligt gällande 

lag kan det bara göras genom att förskrivaren väljer faktisk produkt genom att precisera dess 

handelsproduktnamn. 

Genomförandet av detta beslut sker i samband med att respektive organisation driftsätter 

Millennium. 

* Inför beslut har underlag och synpunkter inhämtats från deltagare i chefläkargruppen, enhet 

kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel, läkemedelskommittén och sjukhusapoteket. Läkare, 

sjuksköterskor och apotekare har varit representerade. 

 

 

FVM Klinisk ledning   

FVM Klinisk ledning ansvarar för att Millennium anpassas i enlighet med nationella och regionala 

riktlinjer för processer i vården, och att systemet blir ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten. 

Särskilt viktiga designbeslut eskaleras från arbetsströmmarna till FVM Klinisk ledning. Det gäller 

främst övergripande strategiska beslut eller beslut som på annat sätt är principiellt viktiga. Gruppen 

utses av Koncernledning hälso- och sjukvård. 

 

Fortsatt arbete inför övergången till nytt arbetssätt 
Arbetet med att designa processerna i Millennium pågår under i stort sett hela 2020 och många 

frågor kvarstår. Ytterligare information kommer att förmedlas löpande genom etablerade forum och 

vi kommer också att skapa utrymme för frågor och dialog. 

 

Utbildning för berörda medarbetare 
Alla som berörs kommer att få utbildning om de nya arbetssätten, anpassad till olika 

yrkeskategorier och roller. Utbildningen tas fram i samarbete med utbildningsprojektet inom 

programmet FVM och andra relevanta parter. 
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Mer information 

Beslutet kommer inom kort att publiceras på VGR:s intranät Insidan:  

insidan.vgregion.se/beslutfvm  

Externa webbsidor om FVM: vgregion.se/fvm 

VGR:s FVM-sidor på intranätet: insidan.vgregion.se/fvm 

 

Kontakt 
Funktionsbrevlåda för programmet FVM: fvm@vgregion.se  

 

Mottagargrupper av dokumentet 
Funktionsgrupp Chefläkare  

Läkemedelskommittén  

Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel  

Sjukhusapoteket VGR 

  

Implementeringsgruppen FVM 

Processledarna i SoKI 

Funktionsbrevlådor för Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsförvaltningar som ingår i 

FVM programmet, FVM Privata vårdgivare samt FVM VästKom.

 

https://insidan.vgregion.se/beslutfvm
http://vgregion.se/fvm
https://insidan.vgregion.se/fvm
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