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Millennium 
Västra Götalandsregionen har upphandlat IT-

stödet Millennium som navet i framtidens 

vårdinformationsmiljö. Millennium är 

obligatoriskt att nyttja för alla vårdgivare inom 

vårdval enligt beslut i regionstyrelsen (RS 

2018–04499). Leveransplan för funktionalitet 

i Millennium finner ni på Vårdskiftet.  

Tidplan 
Just nu pågår en översyn av tidplanen för införandet av Millennium och programarbetet inom 

FVM i stort. Övergången till Millennium kommer att ske i tre etapper i fyra olika geografiska 

områden (södra, västra, norra och östra) i Västra Götaland. I varje område ansluts 

specialistvård, primärvård, privata vårdgivare och kommunal hälso- och sjukvård samtidigt. 

Områdesindelningen bygger på en analys av bland annat: 

 hur patienter rör sig mellan olika vårdgivare, till exempel från en vårdcentral till 
specialistvård på sjukhus 

 befintliga samverkansformer mellan olika vårdgivare  
 kliniska samarbeten  
 vårdprocesser. 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att mejla till fvm.privata.vardgivare@vgregion.se. 

Funktioner i Millennium

Patientportal*
via 1177 Vårdguiden

Journal-
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/remisser

Beslutsstöd

MILLENNIUM

Ett region-
gemensamt IT-stöd

Data från 
medicinteknisk 

utrustning

En sammanhållen
journal

*Det är inte beslutat om Millennium ska 
användas för funktionen patientportal

Millennium införs i etapper 

Tre etapper i fyra geografiska områden

Alla i ett område inför Millennium samtidigt

Privata vårdgivare* ansluts till Millennium

Kommunerna kommer att använda Millennium olika mycket

*Alla privata vårdgivare som omfattas av vårdvalen 
(vårdcentral och rehab) samt Lundby specialistsjukhus, 
ansluts obligatoriskt under etapp 1-3
Övriga offentligt finansierade vårdgivare ska 
anslutas på sikt. 
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Kommuner
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Verksamheter som ingår i områdena

• Skaraborgs sjukhus

• Primärvård

• Kommunal hälso- och sjukvård 
och privata vårdgivare

ÖSTRA

• Sahlgrenska 
universitetssjukhuset

• Sjukhusen i väster:

Angereds närsjukhus

Kungälvs sjukhus

Frölunda specialistsjukhus

• Primärvård

• Kommunal hälso- och sjukvård 
och privata vårdgivare

VÄSTRA SÖDRA

• Södra Älvsborgs sjukhus

• Sjukhusen i väster:
Alingsås lasarett

• Primärvård

• Kommunal hälso- och sjukvård 
och privata vårdgivare

SÖDRA

• Habilitering & Hälsa

• Regionservice hjälpmedelscentraler

• Regional laboratoriemedicin

REGIONALT INFÖRANDE, I HELA VGR SAMTIDIGT SOM:

NORRA OCH ÖSTRA

• Ungdomsmottagningar

• Dietistenheter

• Ambulanssjukvård

• NU-sjukvården

• Primärvård

• Kommunal hälso- och sjukvård 
och privata vårdgivare

NORRA
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