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Svensk vård, omsorg och socialtjänst befinner sig i kontinuerlig förändring driven av demografiska
förändringar, ekonomisk realitet, ökat ¡ndividfokus och den tekniska utvecklingen. Dagens lT-system

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.

tre regionernas 108 kommuner har genom sina kommunförbund under 201-5 formerat sig i ett
gemensamt program kallat L08K. Förankringsarbetet pågår på alla nivåer och en struktur för styrning
är etablerad. LO8K är en jämbördig part i samarbetet med 3RFVM bl.a. genom representation i den
centrala styrgruppen för 3RFVM.
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Denna avsiktsförklaring gäller under perioden januari 2016- december 2Ot7 och omfattar hela
arbetet i 3RFVM. Parterna är överens om att såvälomfattning som utsträckning itid kan förändras

genom beslut i den centrala styrgruppen.

Avsiktsförklaring
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tre regionala kommunförbunden inom 108K tilldelas var sin plats i den centrala
styrgruppen för 3RFVM.
1O8K deltar med egna resurser i den gemensamma projektledningens arbete och företräder
där komm unperspektivet.
De tre kommunförbunden samordnar representationen i gemensamma arbetsgrupper i en
omfattning som kommer att definieras i samråd och beslutas i styrgruppen.
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Särskilt om upphandlingsprojektet
tnom ramen för 3R FVM-programmet har SLL/VGR etablerat ett upphandlingsprojekt med syftet att
upphandla ett s.k. kärnsystem för regionernas verksamhet. Projektet arbetar under våren 2016 med
en större grupp verksamhetsföreträdare, informatiker och tekniska arkitekter med att definiera
systemets omfattning och inleda formell upphandling, genom konkurrenspräglad dialog, till
sommaren. Enligt nu gällande tidplan ska avtal tecknas med vald leverantör i december 2017,
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lnom ramen för upphandlingsprojektet representeras L08K av VästKom och KSL.
Kommunförbunden är medvetna om att samarbetet kommer att kräva engagemang under
projektet och att ansvaret för nyttohemtagningen åvilar kommunkollektivet självt.
Det är parternas gemensamma uppfattning att det är önskvärt att 3RFVM ska skapa
förutsättningar för samverkan i gemensamma verksamhetsprocesser, särskilt i relation till
patient/bruka re.
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