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Till offentligt finansierade privata vårdgivare med avtal med VGR

Information om nytt vårdinformationssystem
i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland vill skapa en
modern vårdinformationsmiljö som ska ge invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med
hög kvalitet och stor delaktighet. VGR har därför upphandlat vårdinformationssystemet
Millennium som levereras av Cerner Sverige AB.
För offentligt finansierade privata vårdgivare med avtal med VGR kommer detta i vissa fall
att innebära ett obligatoriskt krav att använda Millennium, i andra fall blir det ett erbjudande.
Med detta brev vill vi informera om de kommande förändringarna och hur vårdgivare med
olika avtalsformer påverkas.
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett omfattande och långsiktigt
förändringsprogram som förutom införandet av det nya systemet också innebär förändrade
arbetssätt där digitaliseringens möjligheter bättre tas tillvara i vården. Millennium ska
•
•
•

stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt,
förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd
samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och
sjukvård.

I framtidens vårdinformationsmiljö ska hälso- och sjukvårdsinformation alltid vara
tillgänglig för dem som behöver den:
•
•
•

Det ska bli enklare att vara invånare, patient och medarbetare.
Det ska finnas nya möjligheter för patienten att bidra med information och vara
delaktig.
För att lyckas med det krävs nya arbetssätt och en gemensam vårdinformationsmiljö.

Förändringsarbetet planeras pågå till minst 2023. Införandet av Millennium, som kommer att
ske i etapper i en geografisk del i taget, försenas med cirka ett år eftersom leverantören
Cerner behöver mer tid än beräknat på sig för att anpassa systemet till svensk patientdatalag.
En mer exakt tidplan väntas bli klar i december 2019.
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För att skapa framtidens vårdinformationsmiljö och uppnå en sömlös vård krävs samverkan
mellan VGR, privata vårdgivare och kommunal hälso- och sjukvård.
Regionfullmäktige beslutade i oktober 2018 (§ 169, Diarienummer RS 2018–04499) om:
obligatoriskt krav att nyttja Millennium för:
• privata vårdgivare inom Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
•

privata vårdgivare inom Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), vid
kommande upphandlingar

och ett erbjudande att nyttja Millennium för:
• befintliga privata vårdgivare inom Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
• övriga privata vårdgivare som t.ex. läkare på Lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning och fysioterapeuter på Lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi även kallat den Nationella taxan.
På denna sida beskrivs mer ingående principerna för införandet av Millennium hos
vårdgivare under olika avtalsformer.
För samtliga vårdgivare inom LOV gäller ett obligatoriskt krav att använda Millennium.
VGR har därför inom ramen för FVM etablerat Projekt privata vårdgivare för att skapa
förutsättningar och stödja privata vårdgivare under hela införandet. Samtliga vårdgivare
inom LOV kommer att få mer information kring samverkan och arbetsformer.
Privata vårdgivare inom LOV som idag nyttjar IS/IT-tjänsten inom vårdvalen (Asynja
Visph) kommer att hanteras på samma sätt som Närhälsans vårdcentraler vid övergången till
det nya systemet Millennium. Det innebär att VGR ansvarar för att den information som nu
lagras i VGR och ägs av respektive privat vårdgivare fortsatt hålls åtkomlig.
För samtliga vårdgivare som upphandlas enligt LOU gäller vid kommande upphandlingar
ett obligatoriskt krav att använda Millennium.
VGR kommer att ta fram former för detta där hänsyn tas till avtalets start, omfattning,
innehåll och längd.
Redan idag pågår inom VGR en upphandling enligt LOU som innefattar det obligatoriska
kravet att använda Millennium. Det är i upphandlingen av den vårdgivare som ska driva
Lundby sjukhus i Göteborg.
Vårdgivare med befintliga avtal upphandlade enligt LOU erbjuds att ansluta sig till
Millennium.
VGR kommer att genomlysa samtliga befintliga LOU-avtal för att utreda möjligheten att
erbjuda anslutning till Millennium med hänsyn till avtalstid, omfattning och längd.
Anslutning till Millennium för befintliga LOU-avtal kommer att kunna ske tidigast efter
slutförd utredning och tidigast ett år efter FVM:s lokala tidplan för implementering.
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Formerna och förutsättningar för övriga vårdgivares anslutning till Millennium utreds.
VGR utreder och tar fram förslag som gäller former och förutsättningar för att vårdgivare
som ersätts via den Nationella taxan ska kunna ansluta sig. Beslut kring detta fattas av
regionstyrelsen. Vid erbjudande om anslutning till Millennium kommer anslutning kunna
ske tidigast ett år efter FVM:s lokala tidplan för implementering.
Information från FVM och projekt Privata vårdgivare kommer att ges kontinuerligt.
På webbplatsen vardskiftet.se finns mer information om arbetet med Framtidens
vårdinformationsmiljö. Vid frågor, välkommen att kontakta Monica Nilsson:
monica.l.nilsson@vgregion.se
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