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Regler – digitalt möte

Stäng av mikrofonen

Använd chattfunktionen för att ställa frågor 
eller begära ordet



Agenda

Ledarforum FVM privata vårdgivare

Varför genomför vi FVM?

Förändringsledningsstrategi – hur genomför vi FVM?

Så jobbar vi lokalt – förändringsledning och roller

Välkommen!



Inledande ledarforum privata vårdgivare

Förståelse för visionen och gemensam baskunskap

Förståelse för vad FVM innebär för vår verksamhet

Förståelse för förändringsledningsarbetet vi ska driva

Ansvarstagande för att leda förändringarna

Veta var vi kommer att samla 
informations- och dialogmaterial 



Ledarforum privata vårdgivare
Månader 
efter 
driftstart

Möte 5

Månader innan driftstart

Baskunskap om FVM

Förändringslednings-
strategi och -plan

Ansvaret för 
förändringsnätverk
och att leda 
förändringen

Så påverkar Millen-
nium våra arbetssätt

Nätverk för 
Millennium-coacher

Uppdraget att leda 
förändringen

Organisatoriska 
förberedelser

Utbildningsplan

Migreringsstrategi

Medarbetar-
utbildningen

Övergångsplanering

Uppdraget att leda 
förändring

Organisatoriska 
förberedelser

Migrering av data

Inledande möte Möte 1 Möte 2 Möte 3 Möte 4 Möte 5
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Medarbetar-
utbildningen

Övergångsplanering

Uppdraget att leda  
förändring

Organisatoriska 
förberedelser

Migrering av data

Support och 
förvaltning

Medarbetar-
utbildning 

Övergångsplanering

Uppdraget att leda 
förändring

Organisatoriska 
förberedelser

Migrering av data 

Support och 
förvaltning

Fortsatt utveckling & 
förändringsledning

Uppföljning av 
erfarenheter från 
driftstart

Uppdaterad info 
från program FVM 
och lokalt projekt 

vid varje möte



Program FVM

Standardisering & 
Kliniskt Innehåll

Informatik

Klinisk Ledning

Standardisering & 
Innehåll DU

Test

Migrering

Utbildning

Support & Förvaltning

Infrastruktur & Drift

GIP

Teknisk Ledning

Integration

Lokal Implementering

Regional förändring

Externa intressenter

Kommun FVM

Privata vårdgivare

Programstyrgrupp

Regionstyrelsen

Digitaliseringsberedningen

FVM Beredning

Arbetsutskott

Koncernledning
Hälso- och sjukvård

Objektägargrupp

Programledning

Programkontorsledning

Facklig referensgrupp

Övriga referensgrupper

Projekt SÄS

Projekt SV

Projekt SU

Projekt NU

Projekt Närhälsan

Projekt RSH

Projekt H&H

Projekt SkaS

Projekt 
Koncernkontoret

Kommun FVM Privata vårdgivare

!AM



FVM Externa intressenter – detta är vi! 

Monica Nilsson

Ansvar: Projekt FVM Externa 
Intressenter samt 
Implementeringsansvarig

Mattias Karlsson

Ansvar: Huvudprojektledare EI 
samt Implementerings-
samordnare

Siw Persson

Ansvar: Projekt- och 
processledare samt 
Implementering

Daniel Malm

Ansvar: Kommunikation samt 
Implementering

Leena Ekberg

Ansvar: Avtalshantering inkl
process

Ulla Bäckekihl

Ansvar: Avtalshantering 
Kommun inkl process

Rickard Wass

Ansvar: Komplett tjänst på lika 
villkor samt Implementering

Claes Rosvall

Ansvar: Ekonomimodell inkl
process Kommun samt 
Implementering

Anneth Lundahl

Ansvar: Ekonomimodell inkl
process

Annika Berlin

Ansvar: Projektkoordinator samt 
Kommunikation och 
Implementering



Varför genomförs FVM?



Vi i Västra Götaland skapar en modern vårdinformationsmiljö 
som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet 
och stor delaktighet



Hälso- och sjukvårdsinformation 
ska alltid vara tillgänglig 
för dem som behöver den

Det ska bli enklare att vara 
invånare, patient och medarbetare

Det ska finnas nya möjligheter 
för patienten att bidra med 
information och vara delaktig

Då krävs nya arbetssätt och en 
gemensam vårdinformationsmiljö



Uppföljning mot nio effektmål

Patientnöjdhet

Arbetsmiljö

Kvalité och 

säkerhet

Ledningsstöd 

och utveckling

Relevant information 

enkelt och nära invånaren, 

till exempel rörande 

sjukdomstillstånd och 

behandlingsplaner

Minskat behov att upprepa 

information som lämnats vid 

tidigare kontakter med vården

Förhöjd funktionalitet utifrån 

det uppdrag 

man har

Minskning av administrativa 

uppgifter relaterat till 

vårdinformationsmiljön

Bättre överblick och 

tillgång till rätt information

Tillgång till evidens-

baserat beslutsstöd för 

medarbetare i vården. 

Bättre tillgång till 

fullständiga journal-

uppgifter genom 

standardiserade 

processer, termer 

och begrepp. 

Lättare att införa nya 

behandlingsriktlinjer i 

verksamheten

Ökad relevans och 

kvalitet i data och 

information som används 

som stöd i styrning och 

utveckling av 

verksamheten



Varför genomförs FVM? – Frågor och svar

Fråga: Kommer alla 49 kommuner i VGR att använda Millennium? 

‒ Svar: Ja alla 49 kommuner har tecknat sig för option 1 (informationsutbyte). 14/49 
för option 2 (elevhälsan) och 9/49 för option 3 (kommunal hälso- och sjukvård). 

FRÅGA: Blir lösningen integrerad med övriga system? 

‒ Svar: Vilka system som integreras med Millennium återkommer program FVM om.



Förutsättningar FVM



Ett regiongemensamt IT-stöd

All sjukvård i VGR får samma journalsystem 

Det huvudsakliga IT-stödet i hälso- och sjukvården i VGR

Ersätter många av dagens stora system i  vården i VGR

Informationsdelning mellan VGR och kommuner 

Privata vårdgivare som VGR har avtal 
med ansluts 

‒ Urval kommer att ske utifrån beslutade principer

Underlättar för patienten
Alla kommer att ha tillgång 
till den vårdinformation de 

behöver för sitt arbete



Patientportal*
1177 Vårdguiden

Journal-
dokumentation

Vårdplaner

Läkemedelslista

Resurshantering

Vårdbegäran 
/remisser

Beslutsstöd

MILLENNIUM

Ett region-
gemensamt IT-stöd

En sammanhållen
journal

Data från medicin-
teknisk utrustning

Ett regiongemensamt IT-stöd

*Ej beslutad funktion



Genomgående principer

Realtidsdokumentation

Strukturerad dokumentation

Rollstyrda vyer

Uppgiftsbaserad styrning

Uppföljning, utveckling och forskning

Ett region-
gemensamt IT-stöd

*Ej beslutad funktion

En sammanhållen
journal

En sammanhållen
journal

GENOMGÅENDE PRINCIPER

*MILLENNIUM

Standardisering



Framtidens vårdinformationsmiljö

En installation 
och en databas Millennium

Byte av 
IT-miljö

Kompletter-
ande system

Utveckling och 
anpassning av arbetssätt

Regional 
standardisering 
och lokal 
utveckling!

Arbetssätt

Sammanhållet vårdsystem



Hur implementerar vi FVM?



Upphandling Driftstart
Södra området 

Driftstart
Västra området 

Driftstart
Norra området

2019-2021 våren 2022

Driftstart
Östra området

Programmet FVM – en resa på nästan sju år

våren 2023 hösten 20232017-2018

Förberedelser
Programorganisation, design av 
Millennium, test, IT-miljö, utbildning



Tidplan för införande av Millennium

DRIFTSTART VÅREN 2022
Södra området

DRIFTSTART VÅREN 2023
Västra området

DRIFTSTART HÖSTEN 2023
Norra och östra området

ETAPP 1 ETAPP 2 ETAPP 3

• 8 mar: Primärvård grupp 1
• 22 mar: Primärvård grupp 2
• 5 apr: Alingsås lasarett 

Södra Älvsborgs 
sjukhus

• Habilitering & Hälsa och 
Regionservice hjälpmedels-
centraler i hela regionen

• 28 feb: Primärvård grupp 1
• 14 mar: Sjukhusen i väster
• 4 apr: Primärvård grupp 2
• 18 apr: Sahlgrenska

Universitetssjukhuset
• 9 maj:      Primärvård grupp 3

• 7 nov:     NU-sjukvården 
Skaraborgs sjukhus
Primärvård grupp 1

• 5 dec:     Primärvård grupp 2

• Kommunal hälso- och sjukvård  
• Privata vårdgivare 

• Kommunal hälso- och sjukvård  
• Privata vårdgivare 

• Kommunal hälso- och sjukvård  
• Privata vårdgivare 



Primärvård grupp 1
Borås
Tranemo
Ulricehamn
Svenljunga

Primärvårdsgrupp 1

Primärvårdsgrupp 2

ETAPP 1 Förslag
Driftstart 8 mars 2022



Primärvård grupp 2
Herrljunga
Vårgårda
Alingsås
Lerum
Bollebygd
Mark

Primärvårdsgrupp 1

Primärvårdsgrupp 2

ETAPP 1 Förslag
Driftstart 22 mars 2022



Summering Tidplan för driftstart Etapp1

Indelning av kommuner inom Etapp 1 i 
Primärvårdsgrupp 1 (8 mars 2021) och Primärvårdsgrupp 2 (22 mars 2021) är förslag från Program FVM.

Fördelningen är gjord utifrån invånarens resa i hälso- och sjukvården samt antal användare.

Återkoppla med eventuella synpunkter senast lunch 18 dec 2021 till fvm.privata.vardgivare@vgregion.se

mailto:fvm.privata.vardgivare@vgregion.se


Hur implementerar vi FVM? – Frågor och svar

Fråga: Har pandemin påverkat FVM programmets tidplan i och med att Sveriges 
vårdenheter behöver fokusera på vaccinationer av COVID-19 genom hela 2021, vilket 
kommer att påverkar eventuellt möjligheten att driva ett förändrings-och IT-projekt?

‒ Svar: I dagsläget är det ingen förändring av tidplanen på grund av pandemin, utan 

mars 2022 är fortsatt inplanerat för driftstart av etapp 1, södra området.



Förändringsarbete



Välinformerade

Förberedda

Motiverade

Delaktiga 

Förutsättningar för förändring



Strategi anpassad till Västra Götaland 

Styrande för VGR

Vägledande för 
samarbetspartners

Läs mer i  
Förändringsledningsstrategin

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/49160ea1-589f-477c-a917-d8168d3c458b?a=false&guest=true&native=true


Projektplaner lokala implementeringsprojekt

En gemensam förändringsledningsstrategi och plan omsätts lokalt

Ansvarsområden i de lokala 
implementeringsprojekten, bl.a.

Delarna i förändringsledningsstrategi och -plan 

• Samverkan mellan och 
inom utrullningsområden

• Samverkan med övriga 
program och projekt 

• Samordnad 
förändringskommunikation

• Ledarskapsengagemang
• Stöttande förändringsnätverk

• Supportnätverk
• Medarbetarnas engagemang 

och förberedelser
• Organisatoriska förberedelser 

för nya arbetssätt
• Uppföljning, vidare-

utveckling och förvaltning
• Produktionsplanering
• Effekthemtagning
• Rekrytering av 

verksamhetsexperter
• Planering av övergångs-

perioden från dagens 
informationsmiljö till den nya

Tids- och aktivitetsplan



Lokala införandeprojekt

Varje förvaltning och annan vårdgivare 
leder det lokala införandet

Implementeringsprojekten ansvarar för att nå 
effektmålen i sina verksamheter

Programmet FVM stöttar med modell för 

‒ förändringsledning 

‒ utbildning

‒ förberedelser inför driftstart 

Lokalt engagemang nyckeln till framgång!

Projektplan lokalt införandeprojekt under 
framtagning, verktyg som behöver anpassas 
utifrån lokala förutsättningar



Ledarskapsengagemang

Säkerställa engagemang på alla ledningsnivåer

‒ Högsta ledningen

‒ Verksamhetsledningar

‒ Samtliga ledningsnivåer 
inklusive utanför ordinarie chefslinje

Samordnad planering för att säkra engagemanget

Lokala anpassningar vid behov



Medarbetarnas förberedelse och engagemang 

Tidig möjlighet att lära och testa 
nya arbetssätt i många små steg

Tillgång till kontinuerlig information

Strukturerat arbete med 
bekräftelse och feedback - dialog



Organisatoriska förberedelser för nya arbetssätt

Genomföra verksamhetsförändringar 

Öka användningen av digitala arbetssätt 

Utvärdera den fysiska miljön

Utvärdera organisationens beredskap



Förändringsledningsstrategi – hur genomför vi FVM?

Fråga: I FVM-strategin hittar man ingen specifikation för de olika rollbeskrivningarna. 
När kommer specifikationen?

‒ Svar: 
De fyra roller som hittills är kommunicerade till privata vårdgivare finns beskrivna i 
dokumentet Uppdragsbeskrivning - Privata vårdgivares implementering av 
framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) . 

Övriga roller se avsnitt ”Roller inom verksamheten i arbetet med FVM inför 
driftsättning” i denna presentation som kommer att beskrivas ytterligare under 
kvartal 1 2021.

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/027effc4-18d9-4a7c-bb3d-2cac540d75c7?a=false&guest=true


Roller inom verksamheten i arbetet 
med FVM inför driftsättning



I det förberedande arbetet inför driftstart ska medarbetare från 
verksamheten utses till tre roller och ingå i två lokala nätverk

Förändringsambassadörer

• Har fördjupad kunskap 
om arbetsflöden i 
Millennium och stöttar 
kollegor före, under och 
direkt efter driftstart, 
huvudsakligen
motsvarande sin 
egen roll i den egna 
verksamheten

• Stödjer chefen i att 
förklara och anpassa 
budskapet om
förändringen utifrån den 
egna verksamheten

• Bidrar till att motivera 
sina kollegor till 
förändring

Millennium-coacher Utbildare

• Utbildar medarbetare 
i hur man använder 
Millennium inför 
driftstart

• Ingår i 
regiongemensam
gruppering



Stöttande förändrings- och Millennium-coachnätverk

Förändringsambassadörer Millennium-coacher



Förändringsambassadörens 
uppgifter

Anpassa budskap
Informera om 

processer och arbetssätt 

Stötta i 
implementeringen

Lyssna in och 
samtala med kollegor

Feedback från 
kollegor till 

förändringsledare

Identifiera behov av, 
och genomföra 

kommunikationsinsatser



Nätverk förändringsledning
Samordnare Samordnare

Förändringsledare lokalt projekt

Förändringsambassadörer

Förändringsambassadörer

Samordnare

Förändringsledare

lokalt projekt

Förändringsledare

lokalt projekt

Förändringsledare

lokalt projekt

Förändringsledare lokalt projekt

Förändringsambassadörer

Förändringsledare lokal förvaltning

‒ Företräder sin förvaltning i frågor som rör 
det regionala förändringsarbetet i FVM

‒ Ger stöd i den lokala förändringsprocessen

Samordnare

‒ En förlängning av rollen förändringsledare 

‒ Kan behövas i stora organisationer

‒ Ansvarar för att förmedla information mellan 
projektet och förändringsambassadörer



14 mån
före driftstart Driftstart

Kick off 
Förändringsnätverk

Tidsomfattning 

Uppdrag
Delta i 
kick off

4 h

Delta i månadsmöten, arbetsmöten, presentationer, demos. Chefsstöd. Förmedlar 
och anpassar information om programmet, beslutade processer och arbetssätt till kollegor. 
Återkopplar feedback från kollegor till förändringsledare i det lokala införandeprojektet.

3–5 timmar/vecka fortlöpande till tidpunkt för driftstart

12 mån
före driftstart

Antal Lokal anpassning

Identifiera 
Millennium-coach Driftstart

Förändringsambassadörer – tidsomfattning

Förändrings-
ambassadör

Identifiera förändrings-
ambassadörer

Kick off beredskaps-
session avd.chefer

6 mån
före driftstart

3 mån
före driftstart

Millennium-coach
kick off



Förändringsnätverk - resursbehov
Lokalt

Skapa lokal plan för etablering av förändringsnätverk

Säkerställa etablering 

Genomföra kick off och efterföljande månadsmöten

Löpande dialog med förändringsambassadörer

Regionalt

Mall lokal plan inklusive underlag för rekrytering

Material till kick off och månadsmöten

Förändringledare (ev samordnare)

Skapa lokal plan – 40 timmar

Kick off – 14 mån före driftstart

- Förberedelser 2 timmar

- Genomförande 4 timmar

Månadsmöten – 13-14 möten

- Förberedelser 2 timmar per möte

- Genomförande 2 timmar per möte

Totalt: ca 100 timmar

Lokala resurser

Ansvarig: Förändringsledare

Ev. samordnare

Förändringsambasssadörer

Förändringsambassadör

Kick off – 14 mån före driftstart

- Deltagande 4 timmar

Månadsmöten – 13-14 möten

- Deltagande 2 timmar per möte

Dialog med kollegor, presentationer, 
stödja chef, återkoppla till 
förändringsledare etc 3-5 h per vecka

Totalt: ca 220 timmar/person



Millennium-coachens 
uppgifter

Länk mellan 
coachsamordnare 

och verksamhet

Medverkar i 
utbildningsaktiviteter

Feedback från 
medarbetare till 

coachsamordnaren

Första hjälpinstans 
för användare

Förmedlar information 
om systemet 
och processer

Anmäla ärenden 
till support



Nätverk Millennium-coacher

Utbildningsansvarig lokal organisation

Utbildningsansvarig lokal organisation

Millennium-coacher

Millennium-coacher

Millennium-

coachsamordnare

Millennium-

coachsamordnare

Millennium-

coachsamordnare

Millennium-coachsamordnare

‒ Planerar

‒ Leder och styr

‒ Följer upp



6 mån
före driftstart Driftstart

Kick off Millennium-coach

Tidsomfattning 
per coach

Uppdrag Delta i 
kick off

4 h

coach-
utbildning

40 h

Användar-
utbildning

56 h

Driftstart 
v 1 & 2

80 h

Driftstart 
v 3

20 h

Stöd till 
kollegor och
chefer

2 h

Presentationer, 
coachmöten och 
kontakt med kollegor

1 h/vecka

3 mån
före driftstart

% coacher 
av  alla medarbetare

10%

3 månader 3 veckor 8–10 veckor 2 veckor 1 vecka1 dag Fortsatt 
lärande

Millennium-coacher – tidsomfattning

Millennium-
coach



Millennium-coach nätverk Lokalt

Skapa lokal plan för nätverk av Millennium-coacher

Säkerställa etablering 

Genomföra kick off M-coacher 

Genomföra månadsmöten med M-coacher och samordnare

Löpande dialog med Millennium-coach samordnare och Millennium-
coacher

Regionalt

Mall lokal plan inklusive underlag för rekrytering

Material till kick off och månadsmöte

Kick off för M-coachsamordnare

Utbildningsansvarig

Skapa lokal plan – 40 h

Kick off – 6 mån före driftstart

- Förberedelser 2 h

- Genomförande 4 h

Månadsmöten – 6 möten

- Förberedelser 2 h/möte

- Genomförande 1 h/möte

Totalt: ca 85 h

Lokala resurser

Ansvarig: 
Utbildningsansvarig

Ev Millennium-
coachsamordnare

Millennium-coacher

Millennium-coacher

Kick off – 6 mån före driftstart

- Deltagande 4 h

Månadsmöten – 6 möten

- Deltagande 1 h/möte

- Presentationer, återkoppla till 
samordnare etc 2-3 h per vecka

- Egen utbildning 40 h

- Stöd i utbildning 

Totalt: ca 220 h/person

Millennium-coach samordnare

Kick off – 6 mån före driftstart

- Deltagande 4 h

Månadsmöten – 6 möten

- Deltagande 1 h/möte

- Förberedelser och genomförande 4 
h/möte

Egen utbildning 40 h

Administration och schemaläggning

Totalt: ca 220 h/person



Utbildare i Millennium

Utbildare rekryteras från verksamheten

Utbildas av Cerner under en treveckorsperiod

utbildar Millennium-coacher och övriga användare

Utbildare som rekryteras inför: 

‒ etapp 1: 75, 

‒ etapp 2: 120, 

‒ etapp 3: 30



Dialog och kommunikation inom verksamheter och i digitala kanaler alla etapper

Hur förbereder vi oss inför driftstart?

-16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1

Organisatoriska och verksamhetsmässiga förberedelser alla etapper

Bedömning av kunskapsmässig och praktisk förberedelsegrad

Etablering förändringsambassadörer

Etablering Millennium-coacher

Utbildningsplanering Utbildning

Coachning

Överfasningsplan  

Ledarförberedelser  



Privata vårdgivare – Roller 

Roller som varje privat vårdgivare behöver tillsätta 

Implementeringsansvarig

Förändringsledare

Projektledare

Utbildningsansvarig

En roll behöver inte betyda en fysisk person,
utan en person kan inneha flera roller. 

Ansvar, aktiviteter och arbetsuppgifter ligger
olika i tiden fram till driftstart, vilket kommer
att klargöras löpande från projekt
FVM Externa intressenter.



Ledning

Implementeringsansvarig

Projektledare Förändringsledare

Utbildningsansvarig

Millenniumcoach

Medarbetare / Användare

Samordnare
Millenniumcoacher

(vid behov)

Samordnare
Förändringsambassadörer

(vid behov)
IT-ansvarig

Utbildare

Program FVM 

Privata vårdgivare roller och ansvar – schematisk skiss

Förändringsambassadör

Extern IT

Projekt-resurs
(för verifiering av data)

IT-support, IT-leverantör, 
System-leverantör



Projekt-resurs
(för verifiering av data)

Ledning

Implementeringsansvarig

Projektledare Förändringsledare

Utbildningsansvarig

Millenniumcoach

Medarbetare / Användare

IT-ansvarig

Privata vårdgivare forum och nätverk – schematisk skiss

FVM Millennium-
coach nätverk

FVM Förändrings-
ambassadörs-
nätverk

Förändringsambassadör

FVM Externa intressenter 
Samverkansforum

Ledarforum FVM 

Arbetsversion, 201216

Samordnare
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Så jobbar vi lokalt – förändringsledning och roller (1/2)

Fråga: Går det att minimera antal utskick och möten för små verksamheter för att 
effektivisera utifrån en liten verksamhet på exempelvis 20 medarbetare?

‒ Svar: Projekt Externa intressenter kommer under kvartal 1 2021 se över 
möjligheter att synkronisera en sammanslagning av de olika mötena.

Fråga: Finns det behov av så många roller ur en vårdcentrals perspektiv i och med att 
rollbeskrivningarna är framtagna för mycket större enheter/förvaltningar? 

‒ Svar: Rollernas ansvarsområden behöver täckas av lokala resurser. En person kan 
inneha flera roller och tillsätts lokalt utifrån verksamhetens förutsättningar. Mer 
information om roller kommer.



Så jobbar vi lokalt – förändringsledning och roller (2/2)

Fråga: Vilka kompetensprofiler kommer att behövas för att tillsätta de olika rollerna?

‒ Svar: Rollerna kommer beskrivas i projektplanen för privata vårdgivares 
implementering av FVM (kommer i februari 2021). 



Avslut och summering



Summering

Vägledande förändringsledningsstrategi, behöver anpassas utifrån lokala förutsättningar 

Stöd och dialog kopplat till roller/ansvar samt projektplan

Dialog kopplat till resursallokering en viktig punkt på samverkansforum 3/2 2021

Primärvårdsgrupp indelning – eventuella synpunkter senast lunch 18/12 2020

APT material kommer distribueras i januari 2021



Kontakt FVM - privata vårdgivare

Monica Nilsson
Ansvarig FVM Externa intressenter

Mattias Karlsson

FVM Externa intressenter

fvm.privata.vardgivare@vgregion.se



Följ FVM i olika kanaler

Vårdskiftet
vgregion.se/fvm

Vårdgivarwebben
vgregion.se/privatavardgivarefvm

Facebook
Vårdskiftet VGR

Ledare FVM
vgregion.se/ledarefvm
Information till chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra 
Götalandsregionen.

Vårdpodden
https://vardpodden.podbean.com/
VGR intervjuar och samtalar med nyckelpersoner inom 
organisationen om de stora förändringar som genomförs inom 
hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

http://www.vgregion.se/fvm
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/fvm-for-privata-vardgivare/
https://www.vgregion.se/ledarefvm
https://vardpodden.podbean.com/


Mer om designarbetet i VGR:s externa kanaler

Webbsida om designarbetet

Mer omfattande PPT-presentation om 
designarbetet 

Beskrivning av vad som ingår i respektive 
arbetsström 

‒ Om arbetsström patientadministration

‒ Om arbetsström dokumentation 
vårdprofession

‒ Om arbetsström primärvård

‒ Om arbetsström mödravård/obstetrik

Information om och för 
verksamhetsexperterna

Filmen FVM: det här vill vi uppnå med 
designen av Millennium

Intervju med Peter Kelly om vad som 
sker inom designarbetet och hur det 
kommer att påverka läkarnas arbete 
framöver

Intervju med Erik Fernholm om 
designarbetet och syftet med ökad 
standardisering

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/vagen-till-en-ny-vardinformationsmiljo/standardisering-och-gemensamma-processer/designen-av-millennium-arbetsstrom-patientadministration/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/42275067-1c38-4b71-a47f-356b051350ce?a=false&guest=true&native=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f9f90d4b-0ca4-41ca-b1ad-46755b386496/Beskrivning arbetsström_web_FVM.pdf?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/vagen-till-en-ny-vardinformationsmiljo/standardisering-och-gemensamma-processer/designen-av-millennium-arbetsstrom-patientadministration/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/vagen-till-en-ny-vardinformationsmiljo/standardisering-och-gemensamma-processer/designen-av-millennium-arbetsstrom-dokumentation-vardprofession/
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/amnen-a-o/framtidens-vardinformationsmiljo/standardisering-och-gemensamma-processer/nedslag-i-designarbetet-arbetsstrom-primarvard/?authToken=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6Ilo5WXlvcmRRNDk1anFtYklfdS1wbzluX1doVSIsImtpZCI6Ilo5WXlvcmRRNDk1anFtYklfdS1wbzluX1doVSJ9.eyJhdWQiOiJ1cm46QXBwUHJveHk6Y29tIiwiaXNzIjoiaHR0cDovL2FkZnMudmdyZWdpb24uc2UvYWRmcy9zZXJ2aWNlcy90cnVzdCIsImlhdCI6MTYwODA0MTIxNSwibmJmIjoxNjA4MDQxMjE1LCJleHAiOjE2MDgwNDQ4MTUsInJlbHlpbmdwYXJ0eXRydXN0aWQiOiIwNWVkMGUzNS1kM2I0LWU4MTEtOTEwMy0wMDUwNTY5NDUwZjgiLCJ1cG4iOiJzaXdiZTFAdmdyZWdpb24uc2UiLCJjbGllbnRyZXFpZCI6IjU2MjA1MzU4LWJkNTAtMDAwMi1iOGEyLTcwNTk1MGJkZDYwMSIsImF1dGhtZXRob2QiOiJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6dGM6U0FNTDoyLjA6YWM6Y2xhc3NlczpQYXNzd29yZFByb3RlY3RlZFRyYW5zcG9ydCIsImF1dGhfdGltZSI6IjIwMjAtMTItMTVUMTQ6MDY6NTUuNTA2WiIsInZlciI6IjEuMCJ9.v4-sYwVIHjzVvCGcyd1Y0ACVekOPhj3kUDxujwCE2eLSO4QcoPa3gbPayTrJtmZ86NGGYT1IDd53hBJ7Ax92kQy9zqG7-9n_4WHlf3ogEGNVe-qcf_AmjyRpwlzLF5TnXjQUjI1ZfkkpYNwf4Piab0znG7X9sCvBI4DnbnmJv6_KNGR-7PU0Ddil4kvnIIUCFkYGMMYrHdszHHBwdi0Hy9Vhlwtic7dShOAJnllegKC3U4SmAiAjMxKiQ8q0BztgmvCBw2gFU54_TF96EQRetsH0erSx6Mb_YyY_bhUzHDBhehiV_6W27NNriXJNagogIiEDtWV_oWgVsfY5_YaHCg&client-request-id=56205358-bd50-0002-b8a2-705950bdd601
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/aktuellt-kunskapsstyrning/systemet-ska-ge-personalen-mer-tid-med-patienterna/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/vagen-till-en-ny-vardinformationsmiljo/standardisering-och-gemensamma-processer/verksamhetsexpert/
https://vimeo.com/464098094
https://vardpodden.podbean.com/e/30-mallar-andrar-lakares-arbetssatt/
https://vgregion-my.sharepoint.com/personal/malem1_vgregion_se/Documents/Uppdrag under 2020/Kommunikation designarbetet/•	https:/media.vgrblogg.se/wp-content/uploads/2020/03/Erik_Fernholm_kortad_2..mp3


Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Det här är den största   
förändringen som gjorts 
i vården sedan Västra 
Götalandsregionen bildades”

”



Video: Ann-Sofi Lodin och Ann-Charlotte Järnström om framtidens vårdinformationsmiljö

https://vimeo.com/464958577
https://vimeo.com/464958577


www.vgregion.se/fvm fvm@vgregion.se

Framtidens vårdinformationsmiljö
Ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, 

privata vårdgivare och kommunerna i Västra Götaland

http://www.vgregion.se/fvm

