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Protokollsutdrag
§ 111. Framtidens vårdinformationsmiljö – tecknande av optioner
Diarienummer: 2019-00338
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa den angivna målbilden som
sin egen.
Medlemskommunerna rekommenderas att besluta att avropa option 1 som ett steg
på vägen mot målbilden.
Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård initierades
2015 ett samarbete mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen
(VGR) inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö. Tillsammans med
VGR:s digitaliseringsråd har en målbild tagits fram som visualiserar nutidens
möjligheter. Ett första steg i den nya informationsmiljön är upphandling och
implementering av ett IT-stöd. VGR har genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millennium, till den nya vårdinformationsmiljö som
ska implementeras. Optionserbjudanden skickades till kommunerna i två
erbjudanden den 12 juni respektive 14 augusti 2019. Kommunerna har via upp till
tre optioner möjlighet att avropa upphandlad lösning.
Västkoms (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) styrelse fattade
2019-06-18 beslut angående Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), se
protokoll § 15.
GR:s förbundsstyrelse behandlade 2019-09-27 ett första förslag i ärendet och
beslöt då att det skulle återremitteras i avvaktan på ett kompletterat erbjudande till
kommunerna som visade sig vara på gång.
Ett kompletterat erbjudande om att avropa optioner om gemensamt IT-stöd för
hälso- och sjukvård i Västra Götaland gick ut per e-post till kommunerna 2019-1213 direkt från Västra Götalandsregionen. Förslaget är som tidigare att
rekommendera alla kommuner att besluta att den gemensamma målbilden ska
fastställas samt att option 1 ska avropas.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Protokoll från Västkoms styrelse 2019-06-18, § 15
Projektdirektiv kommun FVM
TU Västkom FVM
FVM – information från Västkom 2019-12-13
Länk: Framtidens vårdinformationsmiljö
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