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§ 50 Dnr 2020-000074 700 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Sammanfattning av ärendet 

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 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. FVM ska införa en ny, modern och gemensam 

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

sjukvård att samverka. I mars 2017 har kommunerna skrivit på en fullmakt 

som gav VGR rätt att upphandla ett IT-stöd för hälso- och sjukvård för deras 

räkning. I nuläget ska kommunerna i länet ta ställning till ett antal optioner, 

som de tidigare avropat.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 april 2020 med föredragning av 

socialchef Tommy Almström, enhetschef hemsjukvård/rehab Carina Fors, 

ekonomichef Lars Hustoft och digitaliseringsstrateg Anders Wockatz. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att återremittera ärendet för 

komplettering och att ett extra kommunstyrelse sammanträdet hålls den 15 

april 2020 för att bereda ärendet inför Kommunfullmäktiges sammanträde         

samma kväll.  

Kompletterande handlingar föreligger till dagens sammanträde enligt ovan. 

Den 14 april genomfördes dessutom en extra föredragning genom ett 

extrainsatt digitalt gemensamt gruppmöte med de politiska partierna.  
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forts. § 50 

Optionerna är följande: 

Option 1 - IT-stöd för informationsförsörjning mellan vårdgivare  

● Med samtycke - Direkt informationsutbyte  

● Rätt information på rätt plats. Slipper mail, fax samt att skicka journaler  

● Stödjer in- och utskrivningsprocessen från slutenvården.  

● Stödjer arbetet med samordnad individuell planering (SIP)  

● Stödjer övergång från barnhälsovården till elevhälsan.  

● Stöd för vårdbegäran.  

 

Option 2 - Journalsystem för elevhälsan  

● Dokumentationsstöd för hela elevhälsoteamet  

● Dokumentation på individ, grupp och skolnivå  

● Läkemedelslista  

● Stöd för hälsosamtal  

● Vaccinationsprogram  

 

Option 3 - Journalsystem för kommunal hälso-och sjukvård  

● Dokumentationsstöd  

● Delegering och instruktioner till personal  

● Direkt dokumentation av åtgärder hemma hos patienten i mobil lösning  

● Patientinformation finns tillgänglig direkt vid akuta sjukhusbesök  

● Läkemedelslista 

Förvaltningens bedömning är att kommunen bör avropa samtliga optioner. 

Finansiering för avropen och för de åtgärder som krävs i vår lokala IT-miljö 

finns redovisat i underlaget. Efter komplettering av kostnader för anpassning 

av IT-miljön föreligger förslag till beslut som redovisas vid dagens 

sammanträde i kommunstyrelse.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 §  

Reviderad tjänsteskrivelse 2020-04-01 - Optionsavrop av FVM - Framtidens 

vårdinformationsmiljö 

Kompletterad tjänsteskrivelse 2020-04-09 - Bilaga till Optionsavrop av FVM 

- Framtidens vårdinformationsmiljö 
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forts. § 50 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen bereder ärendet med följande förslag till 

kommunfullmäktige.  

- Kommunfullmäktige beslutar att för Dals-Eds kommuns räkning 

avropa och ingå avtal om införande av option 1, 2 och 3 inom 

Framtidens VårdinformationsMiljö i enlighet med minst worst case 

scenarion enligt nedan.  

- Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av 

implementeringsutgiften sker genom kommunstyrelsens 

objektsreserv för investeringar. Utgiften bedöms till totalt 2,4 mkr 

(worst case) inklusive 50 % resurs i projektet samt IT-investeringar 

till följd av införandet under perioden 2020-2023.  

- Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för Framtidens 

VårdinformationsMiljö ska finansieras enligt följande: 

 Socialnämnden uppdras att planera för beräknad årlig 

ekonomisk effekthemtagning på 600 tkr, med början i budget 

år 2023, samt med helårseffekt från år 2024. Avrapportering 

av planen ska ske i samband med budgetberedningen inför år 

2023. 

 FOKUS-nämnden uppdras att beräkna och planera för 

effekthemtagning med avseende på möjlig alternativ 

tidsanvändning, med början i budget år 2023, samt med 

helårseffekt från år 2024. Avrapportering av planen ska ske i 

samband med budgetberedningen inför år 2023. 

 Kommunstyrelsen uppdras att hantera de kostnader för 

Framtidens VårdinformationsMiljö, som överstiger möjlig 

effekthemtagning enligt ovan, inom ramen för 

budgetberedningen inför respektive år 2022 och 2023. Enligt 

beräkningen för “worst case” uppgår dessa överstigande 

kostnader till 0,4 Mkr år 2022 samt ytterligare 0,6 Mkr år 

2023.  

Kommunstyrelsens beslut 

- Under förutsättning om kommunfullmäktiges beslut enligt förslag 

ovan, delegerar kommunstyrelsen åt kommunstyrelsens ordförande 

att senast 28 april 2020 underteckna slutgiltigt avrop. 

Expedieras till 

KF 


