Framtidens vårdinformationsmiljö
Rekrytering av verksamhetsexperter till designarbetet 2020
Under hösten kommer Västra Götalandsregionens hälso- och
sjukvårdsförvaltningar att utse verksamhetsexperter som ska
Vi i Västra Götaland
skapar en modern
vara med och utforma det nya regionala vårdinformationsvårdinformationsmiljö
systemet. Tillsammans ska vi enas om regiongemensamma
som ger invånarna en
processer och arbetssätt som ska vara anpassade efter vårdens
tillgänglig hälso- och
behov i Västra Götaland. För att det ska vara möjligt att
sjukvård med hög
genomföra detta gemensamma arbete har du som chef ett viktigt
kvalitet och stor
ansvar att utse dina kompetenta medarbetare till
delaktighet.
verksamhetsexperter i Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM.
Verksamhetsexperterna har ett unikt uppdrag vara med i utformningen av framtidens
hälso- och sjukvård.
Programmet FVM har nu kommit fram till planeringen av arbetet med att utforma det nya
vårdinformationssystemet Millennium efter våra behov. Det innebär samtidigt ett fokus på att ensa och
standardisera processer och arbetssätt och att se till att få nyttan av den nya miljön genom förändrade
arbetssätt.
För att kunna genomföra detta arbete måste vi få tillgång till kompetenta verksamhetsexperter som kan
bidra med sin kunskap, sina erfarenheter och sina nätverk. Arbetet kommer att pågå under större delen
av 2020 med början i mars.
Detta dokument är ämnat till dig som chef eftersom du kommer att utse vilka som får möjligheten att
vara med och bidra. Vi behöver be dig om dina allra bästa medarbetare i detta oerhört viktiga arbete!

Det nya kärnsystemet Millennium ska anpassas av medarbetare i hälso- och sjukvården på
förvaltningsledningens mandat
Medarbetarna har en central roll i arbetet som verksamhetsexperter. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningarnas förvaltningsledning ska utse verksamhetsexperter som ska delta i arbetet
med att enas om regiongemensamma processer och arbetssätt som ska vara anpassade efter vårdens
behov i hela Västra Götaland, utveckla vården och förenkla det dagliga arbetet.
Verksamhetsexperterna ska tillsammans representera en bredd av yrkesgrupper, specialiteter och
verksamheter inklusive regionens kommuner och privata vårdgivare. Experterna ska ha sin
förvaltningslednings mandat att tillsammans med experter från andra förvaltningar ta beslut om
utformningen av Millennium.
Arbetsinsatsen uppskattas att variera mellan 10-40% under 2020 med början i mars. Förutom det
aktiva arbetet i programmet kommer verksamhetsexperterna att ha en viktig roll som ambassadörer för
att underlätta införandet i den lokala förvaltningen.

Viktiga datum
[Skriv sista datum för nominering i förhållande till att implementeringsansvariga ska meddela FVM
utsedda personer 24 januari 2020]

Mars 2020

Verksamhetsexperternas uppdrag börjar

Ytterligare material
Rekrytering av verksamhetsexperter till FVM
Ett presentationsmaterial riktat till implementeringsprojekten, förvaltningsledningar och chefer med
information om bland annat viktiga datum, hur processen går till och vilka profiler FVM eftersöker för
rollerna.
Verksamhetsexpertbehov FVM
Ett Excel-dokument som sammanfattar behovet av verksamhetsexperter inklusive rollbeskrivning och
uppdelning per förvaltning.
Informationsbrev till verksamhetsexperter
Information om rollen som verksamhetsexpert riktat till medarbetare som är tilltänkta och/eller
nominerade för arbetet i FVM.

Mer information och kontakt
Information om FVM hittar du här: https://www.vgregion.se/fvm
Information om rollen som verksamhetsexpert samt frågor och svar hittar du här:
http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/projekt/Projekt/Framtidens-vardinformationsmiljoFVM/Programmet/Rekrytering-av-verksamhetsexperter/
Vid frågor kontakta implementeringsansvarig i din förvaltning. Du hittar kontaktuppgifter här:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidensvardinformationsmiljo/kontakt/
[Respektive implementeringsansvarig uppdaterar med kontaktuppgifter för sin förvaltning om man
önskar ange fler kontaktpersoner än implementeringsansvarig på länken ovan]
Frågor om rekryteringen av verksamhetsexperter och de planerade implementeringsarbetet tas i första
hand med ditt lokala implementeringsprojekt.

Med vänliga hälsningar
Ragnar Lindblad
Programägare
Framtidens vårdinformationsmiljö

