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Information om nytt Vårdinformationssystem
i Västra Götaland
Projekt FVM Privata vårdgivare ansvarar för att stödja genomförandet av implementation för
privata vårdgivare inom vårdvalen och för av FVM beslutade LOU avtal inom privata vårdgivare
för vilka det kommer att vara obligatoriskt att ansluta sig till Millennium. Projekt FVM Privata
vårdgivare arbetar nu med förberedande förutsättningar för att implementera det nya
vårdinformationssystemet där bland annat avtalsstruktur, ekonomimodell och sammanställning
av innehåll och förutsättningar för anslutning ingår. Nedan följer kort summering av nuläget.

Tidplan

Den första driftstarten har skjutits upp med ungefär ett år jämfört med vad som ursprungligen var
planen (våren 2021). Bakgrunden till förseningen är att leverantören Cerner underskattat
omfattningen och komplexiteten i utvecklingen av produkten inom anpassningarna gentemot
patientdatalagen (pdl), svensk patientadministration och våra nationella tjänster.
December 2019 blev den nya tidplan klar, enligt bilden här.
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Avtalsstruktur

Det pågår ett arbete med syftet att säkerställa en avtalshantering mellan VGR och vårdgivare
inom offentlig och privat verksamhet inför implementering av Millennium.

Ekonomimodell

Utdrag ur Tjänsteutlåtande ’Införande av Millennium’, Diarienummer RS 2019–02103
Ekonomimodell LOV fr 2024 Krav och kvalitetsböcker
För samtliga vårdgivare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller ett obligatoriskt krav att
använda Millennium. Krav på detta och finansiering regleras i respektive krav- och kvalitetsbok.
För de som verkar inom vårdvalen kommer samma förhållanden och regler att gälla oavsett vem
som bedriver verksamheten. Drift- och supportkostnader samt avskrivningar ska belasta
vårdvalsbudgeten för respektive vårdval från och med 2024 (samma som för sjukhusen). För
utförarna inom vårdvalen innebär detta att Millennium är en ”fri nyttighet”, men
vårdvalsersättningen kommer troligen att behöva minska för att balansera att detta blir en fri
nyttighet

Implementering

Projekt FVM Standardisering och kliniskt innehåll kommer under år 2020 ta fram gemensamma
processer och arbetssätt tillsammans med rekryterade verksamhetsexperter. Under slutet av år
2020 kommer innehållet i tjänsten vara klart, dock förutsätter det att gemensamma processer är
framtagna.
Arbetet med att ta fram strategier för utbildning, effekthemtagning samt förändringsledning är nu
under framtagande.
Informationsmöten kommer att hållas för berörda privata vårdgivare i det Södra området
(Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo och
Svenljunga) under maj 2020 gällande förberedelserna av att införa det nya
vårdinformationssystemet i Västra Götaland. Som steg två kommer information gällande
förberedelser att ske i etapp 2 (västra området) och 3 (norra och östra området) efter sommaren
2020.
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https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/fvm-for-privatavardgivare/
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