
Informationsforum och strategisk samverkan 
med privata vårdleverantörer



Dagens deltagare

Alla privata vårdleverantörer

Kaarina Sundelin
‒ Direktör för beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård

Karin Looström Muth

‒ hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

Boel Mörck
‒ samordningsansvarig FVM
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Karin Looström Muth
Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör sedan 1/10

‒ Läkare, specialist i internmedicin och endokrinologi

‒ Kommer senast från uppdrag som utvecklingschef på 
SÄS

Ansvar för strategiska utvecklingsfrågor

‒ Kunskapsstyrning, samordningsråd och vårdens 
digitalisering

‒ Samverkan med kommunerna, strategiskt 
folkhälsoarbete, behovsanalyser, strategier och planer

‒ Samarbete över gränser, arbete i matris och process 
ledord i nya organiseringen

2022-10-24



Praktiskt under tiden för forumet idag

Ställ gärna dina frågor i chatten under sändningen

Frågorna besvaras mot slutet av sändningen

De frågor som inte hinns med eller som inte kan besvaras vid sändningen samlas 
ihop för att besvaras efter sändningen

Svaren kommer att publiceras på www.vgregion.se/privatvardleverantor

Här kommer också mötespresentationen att publiceras
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http://www.vgregion.se/privatvardleverantor


Agenda

Information om den nya strategiska samverkan och 
informationsforumet

Ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem

Information om införande av Millenium
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Syftet med den strategiska samverkan

Privata vårdleverantörer (LOV, LoU, LOL, LOF, IOP) är viktiga aktörer i 
hälso- och sjukvårdssystemet

Möjlighet till information, dialog, hantering och ansvarsfrågor

Bättre omhändertagande av frågor och synpunkter
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Ambitionstrappan avseende kommunikation



Exempel på nuvarande forum och 
kommunikationskanaler

Dialogforum Vårdval Vårdcentral

Dialogforum Vårdval Rehab

LOL möte Göteborgs Privatläkarförening

LOF möte Fysioterapeuterna

Branschråd 

Kunskapsorganisationen

FVM information 

Vårdgivarwebben

Funktionsbrevlådor

Vårdgivarnytt
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Beskrivning av nivåer för kommunikation

Skriftlig information – Nya riktlinjer, tillfälliga förändringar, beslut

Informationsforum – Information om strategiska frågor som berör alla privata 
vårdgivare i regionen och som egen regi får i regionens interna grupper 

Dialogforum – Dialog om frågor som berör alla vårdgivare inom avtalsområdet 
och där regionen behöver få inspel från vårdgivarna

Enskild dialog – Frågor som enbart rör en vårdgivare och är av operativ karaktär
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Ett system för kommunikation

Skriftlig information

• Vårdgivarnytt

• Vårdgivarwebb

Informationsforum

• Digitalt öppet 
informationsforum 
för alla privata 
vårdleverantörer

• Visioner, mål, FVM, 
omställningen, 
viktiga aktörer osv 

• Periodiskt med 
avtalsspecifika forum 
i nära anslutning

Dialogforum

• Avtalsspecifika forum 
för dialog inom vissa 
avtalsområden

• Särskilda 
beredningar (utifrån 
behov)

Enskild dialog med 
privat vårdleverantör

• Funktionsbrevlådor

• Dialog med 
avtalsansvariga

Regionala programområden (RPO) och samordningsråd (SOR)

Koncernkontorets processer, tjänstepersonberedning



Tillgänglig, sammanhållen 
och patientsäker hälso- och sjukvård 
som utgår ifrån den enskildes behov 

och erfarenhet

Vi arbetar i en politiskt styrd organisation - det övergripande målet 
för hälso- och sjukvården enligt Västra Götalandsregionens budget:



Stora utmaningar för vårdgivare i hela Sverige 

Vad vården står inför:

Åldrande befolkning

Ojämlik folkhälsa

Kostnaderna ökar

Kompetens- och arbetskraftsbrist 

Risk för vårdköer, bristande patientsäkerhet och 
kvalitet

Vad invånarna förväntar sig:

Lättillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård av 
hög kvalitet

Tillgång till de senaste behandlingarna och 
läkemedlen

Moderna, digitala lösningar

Trygghet och kontinuitet

Sammanhållen, sömlös hälso- och sjukvård



Sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland – många berörs!

Folktandvården och privata 
tandvårdskliniker

Habilitering & Hälsa 

Regionhälsan 

Vårdcentraler (LOV)

Rehabmottagningar (LOV)

LOL- och LOF -utförare

LoU -utförare

Sjukhusgrupperna

Regionservice

Kommunal hälso- och sjukvård



En sammanhållen hälso- och sjukvård klarar vi 
bara genom att skapa det tillsammans

Modern hälso- och sjukvård som är förebyggande, nära och jämlik

‒ utgår ifrån individens behov och förväntningar (personcentrerad)

‒ förutsätter samverkan mellan vårdgivare

‒ förutsätter samverkan mellan vårdgivare och patient

‒ är digital när det går och fysisk när det behövs

Vi kan bara nå en sammanhållen hälso- och sjukvård när alla 
vårdgivare i Västra Götaland samverkar sömlöst

När alla har tillgång till patientens vårdinformation är det enkelt 
och tryggt att ha kontakt med vården



Införandet av Millennium

Fråga: När blir införandet aktuellt?

Fråga: Hur jobbar vi tillsammans kring införandet?

Fråga: Vilka oklarheter finns?
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Cerner Virtual / 
E-tjänster

Taligenkänning

An/IVA

LIS



Norra

Östra

Västra

Södra
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Geografisk områdesindelning



Södra området

• Södra Älvsborgs Sjukhus

•Primärvård*

•Regionhälsans 
barnmorskemottagningar

•Kommunal hälso- och 
sjukvård, informations-
utbyte

Hösten 2024

Södra området

• Södra Älvsborgs Sjukhus (ny 
version)

•Regionhälsan

•Habilitering & HälsaR

•Regionservice 
hjälpmedelscentralerR

Hösten 2025

Norra och Östra 
området

•NU-sjukvården

• Skaraborgs sjukhus

•Primärvård*

•Regionhälsan

•Kommunal hälso- och 
sjukvård, informations-
utbyte

Våren 2026

Västra området

• Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset

• Sjukhusen i väster

•Primärvård*

•Regionhälsan i området samt 
ungdomsmottagningarR och 
dietistenheterR

•AmbulanssjukvårdR

•Kommunal hälso- och 
sjukvård, informationsutbyte

Hösten 2026

Tidplan för utrullning av Millennium 

* Egen och privat regi
R Regionala införanden



Frågor!

Se sammanställning av frågor och svar från forumet den 24 oktober 2022 på webbsidan 
www.vgregion.se/privatvardleverantor

http://www.vgregion.se/privatvardleverantor


Tack så mycket!

Har du synpunkter eller kvarvarande frågeställningar, tveka inte att höra av dig till 
informationsforum.privatvardleverantor@vgregion.se

Mötespresentation och svar på kvarvarande frågor från sändningen kommer att 
publiceras på www.vgregion.se/privatvardleverantor

Nästa informationsforum för privata vårdleverantörer planeras till våren 2023 

Håll utkik på www.vgregion.se/privatvardleverantor
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