Nu söker FVM verksamhetsexperter

Ta chansen att påverka framtidens
vårdinformationsmiljö
Under hösten kommer Västra Götalandsregionens hälso- och
sjukvårdsförvaltningar att utse verksamhetsexperter som ska
vara med och utforma det nya regionala vårdinformationssystemet. Tillsammans ska vi enas om regiongemensamma
processer och arbetssätt som ska vara anpassade efter
vårdens behov i Västra Götaland. Du som blivit utsedd av din
förvaltningsledning att representera din förvaltning,
specialitet och yrkesgrupp får en unik chans att vara med i
utformningen av framtidens hälso- och sjukvård.

Vi i Västra Götaland
skapar en modern
vårdinformationsmiljö
som ger invånarna en
tillgänglig hälso- och
sjukvård med hög
kvalitet och stor
delaktighet.

Vårt nya kärnsystem Millennium
Millennium kommer att vara det huvudsakliga systemet för tusentals anställda inom hälso- och
sjukvården i Västra Götaland. Millennium kommer bland annat att hantera journalinformation,
administrativ information och underlätta nya arbetssätt genom beslutsstöd och nya
uppföljningsmöjligheter. Det kommer att ersätta en rad gamla system som Melior, Asynja Visph,
Elvis, Obstetrix och många fler.
För att Millennium ska kunna göra bäst nytta behöver vi enas om arbetssätt och processer som
utvecklar vården och förenklar det dagliga arbetet. Dessa kommer sedan ligga till grund för
utformningen av Millennium. Du som verksamhetsexpert kommer att ha en nyckelroll i detta arbete.

Hälso- och sjukvården utser verksamhetsexperter
Varje hälso- och sjukvårdsförvaltning i VGR utser under hösten 2019 verksamhetsexperter för att
delta i arbetet under 2020. Verksamhetsexperterna ska tillsammans representera en bredd av
yrkesgrupper, specialiteter och verksamheter inklusive regionens kommuner och privata vårdgivare.
Den här informationen vänder sig till dig som blivit tillfrågad att utses från din förvaltning.

Rollen som verksamhetsexpert
Som verksamhetsexpert är du utsedd av din förvaltnings högsta ledning. Du bidrar med kunskap,
nätverk och kompetens från din förvaltning men uppdraget är regionalt med uppgiften att säkra den
bästa lösningen för alla patienter i hela Västra Götaland.
Du kommer att ingå i ett team, tillsammans med andra verksamhetsexperter, som under ledning av
personer från programmet och leverantören Cerner ska 

bidra i utformningen av Millennium och definiera och besluta om regiongemensamma
processer och arbetssätt.



inhämta och analysera information som krävs, exempelvis om möjliga processer och
arbetssätt, från ditt professionella nätverk mellan arbetssessionerna



testa och utvärdera funktionaliteter i Millennium för att hitta de bästa lösningarna.

Huvuddelen av standardiseringsbesluten ska kunna fattas av teamen själva. Det är viktigt för dig att
veta att besluten inte kommer kopplas till dig som individ utan till programmet. Som en del i
förankringsarbetet är det viktigt att använda befintliga professionella nätverk och organisationer.
I en del fall kommer man att upptäcka att besluten berör flera team eller påverkar regionen på mer
övergripande nivå. För dessa beslut finns därför en ny regional beslutsgrupp kallad FVM Klinisk
Ledning som i sin tur har möjlighet att lyfta frågorna till Koncernledning och politik.

Omfattning och varaktighet
Arbetsinsatsen uppskattas att variera mellan 10-40% under 2020 med början i mars. I den tiden ingår
att närvara på möten på plats i FVM:s lokaler men all förberedelse och inläsning kan ske på
hemmaplan.

Så går nomineringen till
Det är högsta ledningen för din förvaltning som utser sina kandidater till rollerna som
verksamhetsexperter under hösten 2019.

Mer information
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/
Med vänliga hälsningar
Ragnar Lindblad
Programägare
Framtidens vårdinformationsmiljö

