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1 Bakgrund 

 Bakgrund 
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) är att erbjuda 

invånarna i Västra Götaland en sammanhållen och mer tillgänglig hälso- och sjukvård med högre 

kvalitet. Vården ska alltid utgå från den enskilda personens behov och erfarenheter. En 

sammanhållande vårdkedja ska skapa trygghet och kontinuitet för patienterna. Det måste också bli 

enklare för patienterna att vara delaktiga i sin vård och behandling, att kommunicera med vården och 

kunna bidra med information om sig själva och sin hälsa.  

Vårdinformationsmiljön som den ser ut idag är inte konstruerad för att stödja vårdens arbetssätt, 

samtidigt är graden av variation inom vården så stor att den hindrar utvecklingen av en mer optimerad 

informationsmiljö. En föråldrad IT-miljö utgör ett hinder för att information ska kunna flöda över 

organisationsgränser och vara tillgänglig för invånare, patienter och vårdpersonal när de behöver den. 

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar för att kvalitets- och resurssäkra uppdraget till 

medborgarna. För att stödja framtida utmaningar inleddes 2014 ett politiskt och verksamhetsmässigt 

välförankrat samarbete och start av ett gemensamt program, 3RFvm, med deltagarna Stockholms läns 

landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 

26 oktober 2016 beslutar sig Västra Götalandsregionen för att genomföra upphandlingen av nytt 

kärnsystem i egen regi. Därmed övergick programmet från att vara del av 3RFvm till att bli 

Framtidens vårdinformationsmiljö helt i Västra Götalandsregionens regi. 

 Strategiska mål 
Programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) är den mest omfattande 

digitaliseringssatsningen i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. FVM ska införa en ny, 

modern och gemensam vårdinformationsmiljö som gör det enklare för alla aktörer inom hälso- och 

sjukvård att samverka. Vårdinformationsmiljön ska möta behov och krav från såväl invånare som 

verksamhet i nutid och framtid.  

Den nya vårdinformationsmiljön ska i linje med Vision e-hälsa 2025 bidra till att Västra 

Götalandsregionen kan bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. 

All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den. 

VGR ska använda digitaliseringens möjligheter för att ge invånarna en trygg och säker vård som är 

anpassad efter individens behov. Då behövs både förändrade arbetssätt, regiongemensamma termer 

och begrepp och ett nytt IT-system. 

 Underlag 
Under det inledande arbetet inom 3RFvm beslöt man att ta fram ett antal verksamhetsscenarier som 

underlag för målformuleringar och krav i upphandlingen. Med en stor grupp vårdpersonal från region 

och kommun samt patientföreträdare beskrevs 10 patientscenarier från vaggan till graven. Dessa 

kompletterades sedan något och det samlade materialet har på olika sätt används i alla tre regionerna 

[se bilaga 1]. I VGR har de varit en del av underlaget i kraven på kärnsystemet. 
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Samarbetet mellan de tre regionerna kring informatik och arkitektur går långt tillbaka i tiden vilket 

resulterade i en gemensam beskrivning av en målarkitektur som inom ramen för programmet kom upp 

i version 2.0 [se bilaga 2]. Även denna har använts av alla tre regionerna men även inspirerat det 

nationella arbetet i området. 

 Referens till beslut 
Framtidens vårdinformationsmiljö startade som ett regionalt verksamhetsprojekt i Västra 

Götalandsregionen under hösten 2013. Under hösten 2014 beslutades att projektet skulle ingå i det 

nationella programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm) och drivas tillsammans med 

Stockholms läns landsting och Region Skåne. 

Under hösten 2015 beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att dra sig ur den gemensamma 

upphandlingen i 3RFvm. 

26 oktober 2016 beslutar sig Västra Götalandsregionen för att genomföra upphandlingen av nytt 

kärnsystem i egen regi. Därmed övergick programmet från att vara del av 3RFvm till att bli 

Framtidens vårdinformationsmiljö helt i Västra Götalandsregionens regi. 

25 januari 2017 beslutar den politiska styrgruppen för Framtidens vårdinformationsmiljö att 

programdirektivet för 3RFvm ska kvarstå som direktiv även för det regionala programmet. 

 Samband med andra organisationer 

VGRs tre centrala strategier 

VGR har tagit fram tre centrala strategier som alla har hög prioritet vid planeringen av regionens 

verksamhet – Framtidens vårdinformationssystem, Omställningen av hälso- och sjukvården och 

Arbetsgivarvarumärket. Genomförandet av dessa strategier inom hälso- och sjukvården kommer att 

innebära ett betydande engagemang och delaktighet från alla förvaltningar, men vara särskilt känsligt 

för akutsjukhusen. 

Regiondirektören har uppdragit till programansvariga för de tre strategierna att i tid och per 

förvaltning samordna och synkronisera resursbehoven för genomförandet, inledningsvis i form av en 

grov samlad tids- och aktivitetsplan för hösten 2018 t.o.m. 2022. Planen ska ange önskad medverkan 

från förvaltningarna samt en miniminivå kopplat till större aktiviteter. 

Kunskapsorganisationen 

För FVMs del kommer Kunskapsorganisationen utgöra en viktig del av arbetet med designen av 

kärnsystemet. De kommer också att utgöra stommen i den framtida förvalningen av de kliniska 

processerna som konfigureras i systemet. 

Genom valet av kärnsystem i upphandlingen kommer programmets samarbete med Region Skåne att 

intensifieras liksom det västsvenska samarbetet med Region Halland inom kunskapsstyrning. 

1.5.1 Samverkan med externa intressenter 
För att realisera syfte och mål med FVM krävs samverkan även med intressenter och leverantörer av 

vård utanför den landstingsägda vården. Programmet arbetar med två grupper av externa intressenter, 

kommuner inom Västra Götaland samt offentligt finansierade privata vårdgivare, som alla är en del av 

framtidens vårdinforamtionsmiljö. 
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Kommuner 

Kommunerna i Västra Götaland är en del av programmet, de finns representerade i kritiskta forum på 

alla nivåer inom programmet, inklusive programmets styrgrupp och programledningsgrupp där det 

säkerställs att deras behov gällande framtidens vårdinformationsmiljö tas hänsyn till. 

Privata vårdgivare 

Då den offentligt finanserade privata vården är en kritisk del av sjukvården tar programmet fram en 

framtida lösning som möjliggör konitnueriligt informationsflöde och vårdkontinuitet även med privata 

vårdgivare. Offentligt finansierade privata vårdgivare erbjuds representation i den gemensamma 

programorganisationen. 

2 Framgångsfaktorer 

Ledning och förankring 

Högsta ledningens engagemang och ett kraftfullt ledarskap inom organisationen, förvaltningsledning 

och politik. Det kommer krävas en bred förankring och ett aktivt engagemang i verksamheten då 

verksamhetens delaktighet är en förutsättning. Vägval och beslut behöver förankras i befintliga 

strukturer inom VGR. 

Delaktighet och kommunikation 

Omfattande kommunikation med både lång- och kortsiktiga planer. Programmet ska konkretisera och 

beskriva mål, omfattning och värdet, så att detta kan användas för skapa ”rätt” förväntningar, 

engagemang, delaktighet och en förståelse för arbetsinsatsen som krävs för att nå programmets mål. 

Kompetens 

Programmet behöver ha tillgång till nyckelkompetenser inom kravställning, upphandling, 

kommunikation, förändringsledning och implementation. Verksamhetsrepresentation behövs inom 

flertalet specialistområden och professioner. 
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3 Mål 

 Effektmål 
Den nya vårdinformationsmiljön säkrar informationstillgången genom hela vårdkedjan och all 

patientinformation är samlad i en gemensam lösning. Med ett gemensamt journalsystem och en samlad 

läkemedelslista per patient ska det bli enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att 

samverka. Ny teknik möjliggör nya arbetssätt som kommer bidra till en bättre arbetsmiljö och 

effektivisera vården. 

Programmets övergripande effektmål beskriver de värden som den nya vårdinformationsmiljön ska 

bidra till. 

 

Figur 1: Effektmål 

3.1.1 Effekthemtagning 
Effektmålen omfattar värdet som införandet av ett nytt vårdinformationssystem väntas tillföra efter 

implementering. Full effekthemtagning kommer realiseras först 2023 då fullskalig implementation av 

framtidens vårdinformationsmiljö genomförts. Värdet för hälso- och sjukvården och invånare kan 

utvärderas i takt med införandet. Utvärderingarna kommer genomföras i en kombination av enkäter för 

alla användare, enkäter riktade till patienter och intervjuer. Respektive mottagande verksamhet 

ansvarar för effekthemtagning. 

 Programmets resultat  
Programmets uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta 

behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid. 

• En slutförd upphandling av kärnsystem 

• Genomförd förändringsledning och utbildning  

- Skapa en tydlig förståelse och beredskap för förändring hos berörda verksamheter, 

medarbetare och intressenter 
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- Utbildade medarbetare redo att använda nya arbetssätt och det nya kärnsystemet. 

• Genomförd standardisering av processer, termer och begrepp. 

- Standardisering ska ske i linje med internationella, nationella och regionala riktlinjer 

och lösningar 

• En driftsatt vårdinformationsmiljö 

- en fullt implementerad vårdinformationsmiljö och en överlämning till förvaltning  

• Ett förslag till övergripande förvaltning  

- Förslaget ska beskriva hur förvaltning av den nya vårdinformationsmiljön 

(informationsmodeller, processer och system) bör struktureras inklusive ägande 

förvaltning, organisationsstruktur, uppskattade resursbehov mm. 

• En väldokumenterad programprocess 

- programmet vid avslut kan påvisa god, tydlig och lättillgänglig dokumentation kring 

process och vägval inklusive beslutsunderlag 

 Programmets omfattning 
FVM är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som väntas pågå i minst fyra år och är ett 

samarbete mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland. Internt i VGR är omkring 45 000 

medarbetare direkt berörda. Därtill kommer anställda i kommunal vård och omsorg i de 49 

kommunerna och slutligen patienter och invånare. De offentligt finansierade privata vårdgivarna ska 

engageras i arbetet. 

Västra Götalandsregionen ska genomföra en upphandling av ett vårdinformationssystem (kärnsystem) 

som ska stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med 

användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och 

ansvar för sin hälsa och sjukvård.  

Programmet ska införa den nya vårdinformationsmiljön i regionen och systemet blir framtidens 

huvudsakliga IT-stöd för medarbetarna i vården och kommer till stor del att ersätta de system som 

används idag. När ny teknik och nya arbetssätt förenklar frigörs mer tid för patienterna. Då ökar 

tillgängligheten och patientsäkerheten stärks. För medarbetarna i hälso- och sjukvården innebär detta i 

sin tur en bättre arbetsmiljö. Det är viktigt för Västra Götalandsregionen som har det långsiktiga målet 

att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. 

Processer och arbetssätt behöver enas, förankras och etableras och en regiongemensam 

informationshantering ska tas fram genom en standardisering av termer och begrepp.  

Programmet ska säkerställa att den nya vårdinformationsmiljön fungerar på bästa sätt och tillsammans 

med alla andra IT-komponenter, både regionalt och nationellt. IT-landskapet ska ses över och justeras 

för att möta verksamhetens behov. 

 Ingående projekt och uppdrag 
Nu kända projekt presenteras här. Nya projekt, uppdrag och aktiviteter kan vid behov initieras för att 

säkerställa att programmets mål uppnås. 
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Projekt  Resultat 

Standardisering och 
Kliniskt innehåll 

Ansvarar för att organisera arbetet med standardisering av processer och 
verksamhetens krav på kliniskt och administrativt innehåll. Ska säkerställa att 
design och konfiguration av beslutade standarder genomförs. 

Informatik 

Ansvarar för att ta fram en regiongemensam informationshantering genom en 
standardisering av termer och begrepp, samt beskriva strukturen för den 
framtida förvaltningen med hänsyn taget till kompetensförsörjning, utveckling 
inom området och forskning. 

Support och förvaltning 
Ansvarar för att etablera den framtida förvaltningsorganisationen inom alla 
relevanta områden (verksamhet, informatik och teknik). 

Test 
Ansvarar för planering och genomförande av både funktionella och tekniska 
tester, enligt framtagen och beslutad VGR-modell.  

Utbildning 
Ansvarar för planering, förberedelser och utbildning av utbildare, samt anpassa 
material till regionala förutsättningar. Etablera en framtida struktur för 
utbildning tillsammans med linjeorganisationen (verksamhet och IT). 

Infrastruktur och drift 
Ansvarar för den tekniska uppsättningen och etableringen av den nya IT-
plattformen. Projektet ska säkerställa att kärnsystemet fungerar på bästa sätt 
och tillsammans med alla andra IT-komponenter, både regionalt och nationellt.  

Migrering 
Ansvarar för att säkra ställningstagandet till migrering av data, samt utföra och 
vara ansvarig för genomförandet. Ansvarar även för avveckling av data som inte 
migreras samt avveckling av system som ersätts. 

Integrationer 
Ansvarar för att säkerställa att nödvändiga integrationer implementeras, 
inkluderar planering av helhet (förändringar, avvecklingar, och nyskapande). 

Gemensam 
informationsplattform 

Ansvarar för att etablera en tjänstebaserad gemensam informationsplattform 
som hanterar såväl information från kärnsystemet som information till och från 
övriga systemmiljöer i VGRs lösningsarkitektur. 

Implementering 
Ansvarar för att säkerställa utrullningen i regionen vilket innefattar berörda 
förvaltningar, privata vårdgivare och kommuner. Samordna 
produktionsplanering och budgetarbete tvärs regionen.  

Lokala 
implementeringsprojekt 

Ansvarar för att säkra planen för övergång till den nya vårdinformationsmiljö, 
samt genomförandet i den egna organisationen. 
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4 Programplanering 

 Tidplan 

 

Figur 2: Övergripande tidplan 

Upphandling kärnsystem 
Inom ramen för FVM upphandlar hälso- och sjukvården ett kärnsystem som ska utgöra navet i 

framtidens vårdinformationsmiljö. Västra Götalandsregionen genomför upphandlingen för egen 

räkning samt på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR om deltagande i 

upphandlingen. Kärnsystemet blir framtidens huvudsakliga IT-stöd för medarbetarna i vården och 

kommer till stor del att ersätta de system som används idag. 

Upphandlingen genomförs genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog enligt lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), som är ett upphandlingsförfarande som framförallt 

används vid särskilt komplexa upphandlingar. Arbetet med utformningen av krav och villkor 

genomförs i flera steg med mellanliggande dialogrundor. 

Förberedande projekt och aktiviteter startas med syfte att minimera risk och effektivisera införandet av 

den nya vårdinformationsmiljön. Förberedande arbete inom områdena verksamhetsutveckling, 

informatik, arkitektur, integration och infrastruktur genomförs. 

Initiering 

Implementeringsarbetet startar med en initieringsfas som syftar till att etablera en modell för 

samarbete mellan VGR och leverantör. Implementeringsprogrammet kommer bli omfattande, påverka 

många verksamheter och ett stort antal medarbetare. En robust plan för implementationens 

genomförande är avgörande för programmets framgång. Planen tas fram tillsammans med 

kärnsystemsleverantören. 

Regional design 

Verksamhetens krav på kliniskt- och administrativt kommer styra hur den nya vårdinformationsmiljön 

sätts upp. Processer och arbetssätt ska enas, förankras och etableras och en regiongemensam 

informationshantering ska tas fram genom en standardisering av termer och begrepp. Design- och 

utvecklingsarbetet kommer att utgå från leverantörens kundanpassade startkonfiguration. Till detta ska 

tidigare genomförda beskrivningar av vårdflöden och processer i regionen användas i arbetet. 

Programmet ska aktivt arbeta med transformationen av hälso- och sjukvården i VGR. Strategi och 

verktyg för en effektiv verksamhetsutveckling ska etableras för att användas genom hela 

implementeringen. 
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För att det nya kärnsystemet ska fungera på bästa sätt tillsammans med VGRs övriga tekniska miljö 

ser FVM över och justerar denna för att skapa de tekniska förutsättningar som krävs. Den tekniska 

miljön vid sidan om kärnsystemet är också en förutsättning för att möjliggöra eller praktiskt realisera 

flera av effektmålen. För att enkelt kunna utbyta information mellan olika aktörer t.ex. mellan 

vårdgivare och vårdtagare, nationella vårdregister etc. så skapas en tjänstebaserad gemensam 

informationsplattform som hanterar såväl information från kärnsystemet som information till och från 

övriga systemmiljöer i VGRs lösningsarkitektur. 

Lokal implementering i mottagarorganisationen 
Under implementeringsfasen kommer det att krävas en utbyggd lokal struktur inom verksamheten med 

en lokal implementeringsansvarig vid varje förvaltning och inom kommunerna. De offentligt 

finansierade privata aktörerna behöver också engageras. 

De lokala implementeringsprojekten ansvarar för att säkra planen för övergång till den nya 

vårdinformationsmiljö, samt genomförandet i den egna organisationen.  

De lokala implementeringsprojekten har till uppgift att 

• leda införandet av kärnsystemet vid i den egna organisationen 

• säkra plan för att minimera produktionsstörning vid driftsättning 

• införa standardiserade processer och tillhörande arbetssätt 

• ansvara för den förändringsprocess som är nödvändig och som krävs för att realisera 

nyttan av den nya vårdinformationsmiljön 

• utbilda samtliga medarbetare i kärnsystemet 

• säkra intressenthantering och kommunikation 

Driftsättning och utrullning 

Kärnsystemet införs i fyra etapper. Vid införandet kommer Västra Götaland att delas in i fyra 

geografiska områden: norra, södra, östra och västra. Systemet införs i ett område i taget där 

specialistvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård ansluts samtidigt. Södra Älvsborgs 

sjukhus (SÄS) tillsammans med övriga aktörer i närområdet blir först med att införa kärnsystemet som 

ska utgöra navet i framtidens vårdinformationsmiljö.  

Vidare sker överlämning till förvaltning enligt det förslag som FVM tillsammans med mottagande 

organisation(er) utarbetat. Överlämning av programmets resultat kommer ske succesivt. 

Q1 2023 ska kärnsystemet vara infört i hela Västra Götalandsregionen och programmet avslutas. 

 Nyttorealiseringsplan 
Arbetet är planerat till Q1 2019 och planen ska tas fram tillsammans med kärnsystemsleverantör.  
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 Milstolpar, beslutspunkter 
FVM är ett omfattande program som består av ett antal projekt i kombination med aktiviteter i 

verksamheten som syftar till att uppnå programmets effektmål. Programmet har en livscykel på flera 

år och leveranser sker främst via projekten som ingår i programmet. Programmets styrgrupp ansvarar 

för alla övergripande beslut under programmets olika faser. 

 

 Leveranser 
FVMs leveranser finns beskrivna i en leveransplan där samtliga huvudleveranser i programmet 

beskrivs. Huvudleveranserna byggs upp utifrån de leveranser som respektive projekt är ansvarig för. 

Programmet svarar också för att hålla en beroendeplan aktuell som beskriver de inbördes beroendena 

mellan projektens leveranser jämte programmets kritiska linje. Varje projekt upprättar på samma sätt 

en leveransplan där respektive projekts leveranser specificeras. Både programmets och projektens 

Beslut Beskrivning Datum 

B1- Beslut start program Beslut om att starta program 
 

2016-10-25 

B2- Beslut programdirektiv Beslut att fortsätta till planerafasen 2017-01-25 

B3- Beslut programplan Beslut att fortsätta till genomförandefasen 2017-03-22 

MS-01 Utskick ny ansökningsinbjudan 2017-03-21 

MS-02 Beslut slutgiltigt förfrågningsunderlag 2018-05-15 

MS-03 Tilldelningsbeslut 2018-09-25 

B4- Beslut att fortsätta Beslut att fortsätta, ändra eller avbryta 
genomförandearbetet 

2018-09-25 

B4 -  Beslut att fortsätta Godkänna driftstart av första driftstart 2021 Q1 

B4 -  Beslut att fortsätta Acceptansgodkänna första driftstart 2021 Q3 

B4 -  Beslut att fortsätta Godkänna driftstart andra området 2022 Q2 

B4 -  Beslut att fortsätta Godkänna driftstart tredje och fjärde området 2022Q3 

B5- Godkänna leveranser Beslut programleveranser Q1 2023  

B6- Beslut avsluta program Beslut att stänga programmet Q1 2023 
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leveransplaner uppdateras kontinuerligt för att reflektera tillkommande och avslutade initiativ. 

Programmets leveransplan ska detaljeras efter kontraktsskrivning tillsammans med leverantör. 

Programledningen tar upp beslut om godkännande av projektens leveranser. För styrning av 

leveranser, se kapitel 5 Organisation, bemanning & styrning. 

 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring syftar till att säkerställa att programmet kan nå överenskomna mål, i rätt tid, rätt 

omfång, rätt kvalitet och till rätt kostnad och att det leder till förväntade effektmål. 

Leveranser ska kvalitetssäkras löpande under arbetets gång, vid större leveranser och milstolpar och 

slutligen inför godkännande och leverans till mottagaren (inom eller utanför programmet) för att 

säkerställa att FVMs vision och målbild realiseras. 

Kvalitetssäkringen omfattar programmets och projektens kvalitet på leverabler såväl som 

kvalitetssäkring av t.ex. metoder och arbetssätt, beslutskvalitet, kvalitet på resursanvändning, 

efterlevnad av upprättade standarder och systematiskt processarbete. Se speciellt de granskningar som 

finns indikerade i punkten 0  

Granskningar. 

I programkontoret ingår ett kvalitetsstyrningsforum som har en granskande roll och svarar för att följa 

upp programmets och projektens kvalitetssäkrande arbete. Rapportering sker direkt till FVM 

Programledning.  

Kvalitetgranskning ska göras på en övergripande nivå för att täcka helheten i programmet. 

Granskningarna ska ge en objektiv verifiering av projektens arbetssätt samt prognos för projektens 

möjligheter att fullfölja åtagandet och att nå uppsatta mål. Detta inbegriper att objektivt mäta, 

klassificera och diskutera avvikelser gentemot överenskommet arbetssätt samt att vid behov ta fram 

åtgärdsplaner. 

Kvalitetsarbetet ska präglas av en prestigelös atmosfär där diskussioner kan föras och erfarenheter 

utbytas mellan erfarna projektledare. 

Kvalitetssäkringsplanen ska detaljeras efter kontraktsskrivning tillsammans med leverantör. 

4.5.1 Granskningar 

Följande interna granskningar ska ske inom programmet. För beskrivning av ansvariga roller se 

avsnitt 5 Organisation, bemanning & styrning. 

 

Granskningar Roll/Ansvar Frekvens Syfte 

Dokumentgranskning 
Programkontoret/ 
Kvalitetsstyrnings-
forum 

- Inför 
styrgruppsmöte 

- Vid behov 

Säkerställa att 
dokumentation sker enligt 
gällande normer 
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Granskningar Roll/Ansvar Frekvens Syfte 

Leveransgranskning 
Programledning/ 
Kvalitetsstyrnings-
forum 

- Fortlöpande via 
statusrapporter 

Säkerställa beroenden och 
kristisk linje 

Milstolpegranskning 
Programledning/ 
Kvalitetsstyrnings-
forum 

- Vid leverans av 
milstolpe 

 

Säkerställa kvalitet i faktiska 
leverabler 

Projektgranskning 
processefterlevnad 

Kvalitetsstyrnings-
forum 

- Enligt 
kvalitetssäkrings
plan 

Säkerställa att uppsatta 
metoder och rutiner 
efterföljs 

Resursgranskning 
Tidplan & resurs-
koordineringsforum 

- Enligt 
kvalitetssäkrings
plan 

Säkerställa korrekt 
resurssättning och att 
kompetenser nyttjas på 
bästa sätt utifrån given 
uppgift 

Externa granskningar, dvs. granskningar som genomförs av oberoende part, kommer att planeras och 

inkluderas i den övergripande tidplanen för programmet. Dessa granskningar kommer att bokas 

tillräckligt långt i förväg för att ge tid för korrigeringar innan leveransen ska nyttjas. 
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5 Organisation, bemanning & styrning 

 

Figur 3: FVM Implementeringsprogram 2018 

 Styrande grupper 
FVM Programstyrgrupp 
FVM Programstyrgrupp har det övergripande ansvaret för programmet och dess genomförande. FVM 

Programstyrgrupp bemannas av VGR och leverantören med lika många representanter. Kommunerna 

ska också vara representerade.  En eller flera medlemmar från respektive part ska ha befogenhet att 

företräda sin organisation och fatta bindande affärsöverenskommelser i förhållande till avtalet. 

FVM Beredning 

FVM Beredning är en beredande grupp under FVM Programstyrgrupp. Gruppen har som främsta 

uppdrag att bereda övergripande och strategiskt viktiga VGR-frågor inför beslut i FVM 

Programstyrgrupp. Beredningsgruppens ansvarar för att ta upp frågor till och från Koncernledning 

Hälso- och sjukvård. 

FVM Programledning 
Programmet leds av en programledare med det samlade ansvaret att genomföra programmet.  

FVM Programledningsgrupp bemannas av VGR och leverantören med lika många representanter samt 

kommunens programledare. En eller flera medlemmar ska ha befogenhet att företräda sin organisation 

och mandat att fatta operativa beslut i förhållande till att säkra programmets framdrift. 
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FVM Programkontor 
FVM Programkontor är programledningens stöd och har till uppdrag att särskilt stötta i planering och 

rapportering, kvalitetssäkring, leveransstyrning och riskhantering, resurshantering, kommunikation 

och annat administrativt stöd. Programkontoret bemannas med ett tiotal resurser, även leverantören 

kommer vara representerad. Programkontoret består i sin fullt utbyggda form av funktioner enligt 

nedanstående bild. 

 Projektledning 
FVM Projektledning består av VGRs och leverantörens projektledare och utgör tillsammans det 

operativa projektledningen.  

Koordinering mellan projekten och övergripande ledning och styrning av projektgemensamma 

områden sker i den Programoperativa styrnings-funktion som finns upprättad i Programkontoret.  

 Styrning av standardisering och kliniskt innehåll 

FVM Klinisk Ledning 
FVM Klinisk Ledning är en beslutande grupp med syfte att säkerställa att standardisering och design 

av känsystemet sker i linje med nationella och regionala riktlinjer och att systemet ger ett effektivt stöd 

i den dagliga verksamheten. 

FVM Kliniskt Råd 
FVM Kliniskt Råd är ett forum under FVM Klinisk Ledning och har som främsta uppdrag att bereda 

strategiska frågor för design, standardisering, och kliniskt och administrativt innehåll relaterat till 

kärnsystemet inför beslut i FVM Klinisk Ledning. 

FVM Designledning 

FVM Designledning är ett forum för standardiseringsfrågor inom projekt Standardisering och kliniskt 

innehåll och utgör en del av projektets bemanning. Gruppen ska bestå av personer som kan bidra med 

verksamhetskrav som kommer att styra hur den nya vårdinformationsmiljön sätts upp. 

 Ansvar och befogenheter 
Programmet är organiserat enligt de riktlinjer som föreskrivs i VGRs projektmodell Projektilen IS/IT. 

Beskrivning av programmets roller, ansvar och befogenheter framgår av bilaga 5. 

6 Arbetsformer 

 Resursstyrning 
Programledningen ansvarar för att säkerställa att programmet har tillgång till de resurser som behövs. 

Tillsättning av resurser inom projekt hanteras inom respektive projekt. Eventuell finansiella påverkan 

ska stämmas av mot budget. För medlemmar i programmet ska det finnas en uppdragsbeskrivning som 

definierar och avgränsar det personliga åtagandet i projekt och uppdrag. 
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6.1.1 Finansieringsprinciper 
Resurser som redan är anställda inom VGR och vars och engagemanget överstiger 60 % tjänsteköps 

och finansieras av programmets budget. Resurser som deltar mindre än 60 % i programmet finansieras 

av sin ordinarie verksamhet. Resurser som tillfälligt anställs i VGR i syfte att arbeta i programmet och 

som inte har annan arbetsuppgift i VGR får en projektanställning och finansieras av programmets 

budget. 

 Dokumenthantering 
Diarieföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och befintliga rutiner inom Västra 

Götalandsregionen.  

Programmet använder ett projektverktyg för att lagra och dela dokument. Samtliga dokument som 

skapas i programmet ska lagras i detta dokumenthanteringssystem. En rutin för dokumenthantering är 

framtagen [se bilaga 7]. Dokumentet beskriver den praktiska hanteringen av dokument under 

programmets livslängd. 

 Ändringshantering och avvikelser 
Ändringshantering och avvikelser berör behov av förändringar som har påverkan på omfattningen av 

programmets innehåll eller påverkar den eller de kommersiella överenskommelser som programmet är 

underkastat. Med ändringshantering avses processen för att hantera avvikelser. 

Alla identifierade avvikelser ska dokumenteras med beskrivning, förväntad förändring, 

lösningsförslag/behov samt förslag till beslut. Underlaget bereds av programkontoret för vidare beslut 

i FVM Programledning som fastställer om avvikelsen faller inom ramen för programledningens 

mandat eller om den bör lyftas till styrgrupper. 

Identifiering av avvikelser och ändringsbehov hanteras via projektens avvikelseidentifiering. 

Ändringshantering initieras genom att dokumentera en avvikelserapport [se mall 

Projektavvikelserapport IS_IT Mall.docx].  

Ändringsförfrågan hanteras sedan i etablerade forum för ändringshantering i programkontoret. 

 Sekretess 
Programmet innefattar en upphandling och därför ska samtliga individer med tillgång till information 

underteckna programmets sekretessavtal. Det är programledare och respektive projektledare som 

ansvara för att sekretessavtal upprättas.  

 Miljö 
Programmet hänvisar till Västra Götalandsregionens miljöpolicy. 

http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Miljo/
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7 Bemanning och resursbehovsplan 

 Rekryteringsstrategi 
Programmet ska bemannas av kompetenta och entusiastiska medarbetare med en god kunskap och 

förståelse för verksamheten och dess komplexitet. Det ska finnas en spridning mellan förvaltningar, 

verksamhetsområden och professioner. 

Inriktningen ska vara att de resurser som deltar i implementeringen av kärnsystemet kan göra det 

under hela programmets gång och att de sedan kan erbjudas en roll i den framtida 

förvaltningsstrukturen. Ämnesexperter kommer dock att involveras efter behov. 

Programmet bemannas huvudsakligen med medarbetare från VGRs hälso- och sjukvårdsförvaltningar 

och från Koncernkontoret (inklusive VGR IT). Där det behövs specialistkompetens i en omfattning 

som saknas i VGR anlitas externa konsulter.  

För att säkerställa en bred förankring och hög legitimitet i programmets leveranser och beslut krävs 

alla verksamheters aktiva deltagande.  

Verksamhetsföreträdare i programmet ska nomineras av verksamhetschefer eller motsvarande och 

fastställas av respektive förvaltningschef. Bemanningen ska ske solidariskt utifrån respektive 

förvaltnings storlek. 

 Verksamhetens deltagande 
Verksamhetsföreträdare bidrar med kunskap och expertis inom ett visst område, klinisk- och 

administrativt och är mycket värdefulla resurser för programmet. De är dessutom en bärande del i 

designarbetet och ska förstå hur förändringen kommer att påverka verksamheten och hur man inför 

förändringen så att den tas emot på ett positivt sätt. 

Nedan återges beskrivning av tre typroller för kliniskt deltagande. 

Klinisk ledning och kliniskt råd 

Bidrar med expertis, ledarskap och trovärdighet inom sina respektive områden samt med direkta 

erfarenheter av VGRs best practices och standarder. 

Delta i standardiseringsarbetet genom hela implementeringen. Leda kliniska referensgrupper. Ge 

expertvägledning vid beslut kring arbetsflöden och innehåll under hela införandefasen. 

Ämnesexperter 

Bidrar med expertis och trovärdighet inom sina respektive områden samt med processmässig kunskap 

och erfarenhet. 

Delta i standardiseringsarbetet genom hela implementeringen inom respektive ämnesområde. Deltar i 

kliniska referensgrupper. Validerar design, bygg och test. Fattar snabba beslut om 

systemkonfigurering och arbetsflöden. Sörjer för att varje arbetsflöde håller hög kvalitet och 

accepteras. 

Superuser 

Superuser ingår i den lokala supporten vid och under driftsättning och är en bärande del i det 
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utbildningsprojekt som etableras. De ska kunna ge snabba svar på frågor kring kärnsystemets 

funktionalitet, samt verksamhetsrelaterade frågor kopplade till detta. 

8 Programmets ekonomi 

Programmets budget är fördelad per år och uppdelad per projekt [se bilaga 4].  

Budgetprinciper 

• Budgetprocessen följer den av Västra Götalandsregionen beslutade. 

• En total programbudget, drift- respektive investeringsbudget, upprättas fördelad per år och 

fastställs av programstyrgruppen. En prognos för den totala programkostnaden tas fram 

kvartalsvis. 

• Programledare ansvarar för programbudgeten. 

• Projektbudget upprättas inom ramen för programbudget. 

• Respektive projektledare ansvarar för tilldelad budget och att den hålls. 

9 Övriga förutsättningar 

 Kommunikationsplan och intressentanalys 
FVMs kommunikationsplan syftar till att samla den övergripande planeringen för kommunikationen 

på programnivå [se bilaga 3]. Planen är ett programövergripande styrdokument som drar upp de 

övergripande kommunikationsstrategierna för hela programmet. Varje projekt i programmet ansvarar 

för sin egen kommunikationsplanering som ska grunda sig på de programövergripande 

kommunikationsstrategierna.  

Programmet har gjort en intressentanalys som definierar programmets målgrupper och intressenter. 

Respektive projekt ansvarar för sin egen intressentanalys och programmet har en koordinerande roll 

för att säkerställa en väl samordnad kommunikation med enhetliga budskap.  

Förutsättningarna för kommunikationen kommer under den långa programtiden att förändras för såväl 

programmet och VGR som samhället i övrigt. Därför avser planen kommunikationen under 2018 och 

planeras att revideras inför 2019 och framåt.  

 Uppföljning och rapportering 

9.2.1 Rapportering inom programmet 

Projektledare rapporterar status regelbundet till programkontoret genom skriftliga och muntliga 

rapporter. Rapportering sker utgående från fastställd mall. 

Regelbundna avstämnings- och planeringsmöten genomförs. 
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9.2.2 Rapportering till ledningsfunktioner 
Programmet redovisar resultat och planering till, samt inhämtar synpunkter från följande grupper 

regelbundet: 

10 Riskhantering 

Programmet ansvarar för att genomföra projektriskanalys och eventuell produktriskanalys. Löpande 

bevakning och åtärdshantering sker under hela progamtiden. 

Verksamheten ansvarar för att genomföra riskanalys vid införandet av förändringar. Riskanalys ska 

genomföras vid varje enhet som inför det nya kärnsystemet. 

Riskhantering är en integrerad del av arbetet både inom respektive projekt och på programnivå. 

Program och projekt ska tillämpa den riskhanteringsprocess som finns i Västra Götalandsregionen. 

Programledningen ansvarar för riskhanteringen på programnivå och säkerställer att riskhantering på 

projektnivå följer riskhanteringsprocessen. Projektledare för respektive projekt ansvarar för 

riskhanteringen inom sitt projekt. 

Riskhantering sker på olika nivåer, ska vara ett aktivt arbete i programmet, och drivs operativt av 

programkontorets riskhanteringsfunktion. Samtliga risker i projekt och program dokumenteras i ett 

gemensamt riskregister [se bilaga 6] och följs upp löpande under programtiden, minst månadsvis. 

Grupp Frekvens Kanal/innehåll Ansvarig 

Digitaliseringsberedning Kvatalsvis 

Styrgruppsmöte 
• Statusrapport 
• Beslutsunderlag 
• Mötesanteckning 

Programägare 

FVM Programstyrgrupp Var 4e vecka 

Styrgruppsmöte 
• Statusrapport 
• Beslutsunderlag 
• Mötesanteckning 

Programledare 

FVM Beredning Varannan månad 

Styrgruppsmöte 
• Statusrapport 
• Beslutsunderlag 
• Mötesanteckning 

Programägare 

FVM Programledning 1 gång per vecka 

Styrgruppsmöte 
• Statusrapport 
• Beslutsunderlag 
• Mötesanteckning 

Programledare 
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11 Dokumentstyrning 

 Versionshistorik 

Datum Version Utfärdare Förändringsorsak 

2017-03-22 1.0 Annika Mortensen Fastställd programplan 

2017-04-27 1.1 Annika Mortensen 
Justering av effektmål, programorganisation och 
programkalkyl. 

2018-04-05 1.2 Annika Mortensen 
Justering organisation, styrning, komplettering milstolpar 
och leveranser. Förtydligande rapporteringsansvar. 

2018-05-16 1.3 Annika Mortensen 

Justerat efter synpunkter från programstyrgrupp: 
projektdirektiv och planer bifogade och refererade i text, 
ansvar programägare, förtydligande kring milstolpar och 
beslutspunkter. Effektmål justerade. 

2018-10-22 1.4 Annika Mortensen Justerad efter beslut i styrgrupp. 

 Bilagor 

Nr Dokument Version Utfärdare 

1 Patientscenarier  3R 

2 Målarkitektur 2.0  3R 

3 Kommunikationsplan FVM.docx 2.0 Elin Fritiofsson 

4 Sammanställning Budget  Helena Kånge 

5 Programstyrning FVM - roller ansvar och befogenheter.docx 2.1 Annika Mortensen 

6 Riskregister FVM.xlsx  Annika Mortensen 

7 Dokumenthantering FVM.docx 2.0 Annika Mortensen 
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