Status införande MiV 2.0

Status i pågående
införandeprojekt
av MiV 2.0

Antal
implementerade
enheter

SkaS

Uddevalla + NÄL

SÄS
Borås

SV
Alingsås

Lidköping +
Skövde

4/76

0/73

0/X

52/77

NU

Status MiV 2.0 november 2021
Nu är vi inne på slutspurten av första året av
breddinförandet och det är många aktiviteter
som pågår runt om i regionen.

•

På SkaS i Lidköping är vi klara med första
driftsättningsetappen och flyttar nu över
fokus till Skövde. I Alingsås och Borås jobbar vi
intensivt med sortimentet och planerar för
driftsättningen av de första enheterna i början
av nästa år. Inom NU-sjukvården jobbar vi
vidare med driftsättningen i Uddevalla och för
NÄL är det lokaler och sortiment som är i
fokus.
Samtidigt är det nu dags att börja lägga upp
planen för arbetet för de sjukhus som går in i
breddinförandet 2022. På SU har vi precis
smygstartat detta med en pilot med två
operationsenheter, en på Mölndal och en på
Sahlgrenska. Detta görs för att få viktig input
till arbetet med konceptutvecklingen till MiVoperation.

Genomföra

På gång just nu

•

Nästa steg

Driftsättning Uddevalla
pågår v 39 -10.
Arbete pågår kopplat till
placering på transithall
och avemballeringsrum NÄL

• Kartläggning av
nuvarande förråd klar, nu
tittar vi på framtida
lösningar (NÄL)
• Sortimentsarbete pågår
(NÄL)
• Besök med dialog hos
verksamheter som ligger
först ut i införandet. (NÄL)

Genomföra

• Praktisk planering
inför driftsättning
• Arbete med att
harmonisera
sortimentet pågår
tillsammans med
förrådsansvariga
• Besök med dialog hos
verksamheter som
ligger först ut i
införandet.

• Driftsättning start
Januari
• Nulägesmätning
• Utbildning anpassad
till vårdpersonal,
förrådsansvarig och
MiV-team
• Starta upp arbete med
etapp 2

Genomföra

Genomföra

•

Projektet håller på
och tar fram en
ombyggnationsplan
inför driftsättning

•
•
•

•

Utbildning i koncept
MiV 2.0 för vården
sker i nov/dec på APT

•

Sortimentsarbetet
pågår för samtliga
avdelningar &
mottagningar

•

Slutföra
sortimensarbetet
Sammanfatta nuläges
-mätning

•

•

•

Driftsättning klar
i Lidköping.
Uppföljning med
vården pågår.
Driftsättning
startad i Skövde.
Sortimentsarbete
och nulägesmätning pågår
för enheter som
driftsätts runt
årsskiftet
Starta
sortimentsarbete
och nulägesmätning för
enheter med
driftstart feb/mar
2022

