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En sammanhållen patientjournal

Ett gemensamt journalsystem med tillgång till all dokumentation 
skapad inom VGR och hos andra vårdgivare som använder Millennium.

Patienten och invånaren får möjligheter till att vara delaktig i sin egen 
vård och kunna interagera bättre. Tillgång till samma journal och 
läkemedelslista som hälso- och sjukvården.

Millennium blir navet i den nya vårdinformationsmiljön

‒ En gemensam läkemedelslista

‒ Journaldokumentation

‒ Process- och beslutsstöd

‒ Remisser/vårdbegäran

‒ Resurshantering och kapacitetshantering

‒ Stöd för informationsutbyte mellan huvudmän

Millenium kommer att ersätta många av de system som hälso- och 
sjukvården i Västra Götalandsregionen använder idag, som Melior, 
AsynjaVisph, Orbit, Obstetrix och Elvis. Det gäller även SAMSA som 
används för samverkan mellan VGR och kommunerna.



Implementeringsstrategi

Tre etapper i fyra geografiska områden

‒ Södra, Norra och Östra samt Västra området

All berörd verksamhet i ett geografiskt område går över 
till Millennium samtidigt

Privata vårdgivare* ansluts till Millennium

Södra området delas upp i två införanden

a. SÄS med omgivande primärvård (egen och privat regi) samt 
kommunal hälso- och sjukvård (option 1)

b. SÄS (ny funktionalitet), Regionhälsan, Habilitering och Hälsa 
samt Hjälpmedelscentraler 

Västra området sist i ordningen
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*Alla privata vårdgivare som omfattas av vårdvalen (vårdcentral och rehab) ansluts obligatoriskt. Övriga 
offentligt finansierade vårdgivare ska anslutas på sikt. 



•Hösten 2022

• Videomöten

• Egenmonitorering

• Triagering

2022

Hösten 2023

2023

•Hösten 2024
• SÄS

• Primärvård*

• Kommunal hälso- och 
sjukvård

2024

•Hösten 2025
• SÄS (ny funk.)

• Regionhälsan

• Regionala införanden

• Habilitering & Hälsa

• Hjälpmedels-centraler

• ePed 1:1

• Mobilitetslösning

• Avancerad infusions-pump

• Sepsis

• Infektionsverktyg

• Clariva Acuity

• Larmhantering

• Integration med EKG

2025

•Våren 2026
• NU och Skas

• Primärvård*

• Regionhälsan

• Kommunal hälso- och 
sjukvård

• Mobilitetslösning

• Bridge Blood Transfusion

2026

• Hösten 2026
• SU och SiV

• Primärvård*

• Regionhälsan

• Kommunal hälso- och 
sjukvård

• Regionala införanden

• Ungdomsmott.

• Dietistenhet

• Ambulanssjukvård

• Cytostatika

• Utökat stöd för forskning

• Operation (ersätta Orbit)

• 2026

Västra

Uppdaterad 
version

Ny tidplan

2026

* - Egen och privat regi

En sammanhållen 

patientjournal

Cerner Virtual Taligenkänning Södra del 1

1:a versionen
av Millennium

Södra del 2

Uppdaterad 
version

Norra & Östra

Uppdaterad version



Funktionalitet och gemensamma fokusområden

Läkemedel

Mödravård

PDL

NLL

Lights on

Kommuner

Lab

Hanteringen av det nationella beslutsstödet ePed för läkemedel till barn kommer att utvecklas till efterfrågad 
funktionalitet. 
Övriga utmaningar kommer att hanteras med nya arbetssätt och vissa manuella rutiner initialt.

VGR deltar i en internationell gruppering för att utveckla denna funktionalitet med bland annat ett modernt
partogram. Arbetsflöden är designade och är välförankrade i verksamheten.

Tillsammans med region Skåne beslutas om tillämpningen av PDL i FVM. Här finns behov av kommande 
beslut som hanterar balansen mellan hälso- och sjukvårdslagstiftningen och integritetslagstiftningen.

Krav finns på att systemet ska anslutas till den nationella läkemedelslistan. Utmaningen har varit att 
eHälsomyndigheten inte har fastslagit de tekniska specifikationerna för anslutning förrän i slutet av april. 
Anslutningsarbetet är under planering.

Digital spårningsfunktion av användningen av Millennium. 
Cerner har återkommit med ett förslag på lösning som innebär att den personinformation som överförs 
pseudonymiseras/anonymiseras. 

Samtliga 49 kommuner har avropat Option 1 och tillsammans ned regionen håller detaljerna i det fortsatta arbetet på att 
fastställas. Option 1 kommer att finnas med vid första utrullningen.

VGR kommer inte att avropa lab-optionerna i avtalet utan integrera Millennium mot nuvarande system och upphandla 
annan lösning som integreras långsiktigt. Planering pågår och påverkar inte tidplanen framåt.


