Nu är det äntligen dags för Framtidsanalys (Future State Review)!
Dags att börja arbetet med att designa framtidens vårdinformationsmiljö i VGR. Med detta
viktiga arbete skapar vi tillsammans framtiden för samhället, invånare och medarbetare med de
digitala tjänster som ska finnas inom vården. Hälso- och sjukvårdsinformation ska alltid vara
tillgänglig för de som behöver den. Det är nu vi påbörjar arbetet som syftar till att designa
Millennium för VGR. Tillsammans ska vi ta de första stegen för att skapa nya regionala arbetssätt
och processer som förenklar arbetet i hälso- och sjukvården och frigör mer tid för patientarbetet.
Detta arbete påbörjas med vad vi kallar ”Framtidsanalys”, vilket innebär att vi:



Påbörjar arbetet med att definiera framtidens arbetssätt och arbetsflöden baserat på
Cerners erfarenheter och utifrån VGR:s visioner.
Påbörjar arbetet med att definiera hur olika funktioner inom hälso- och sjukvården
samverkar och interagerar.

Den nya vårdinformationsmiljön ger möjlighet till effektivare flöden och resursutnyttjande. Det blir
minskad dubbeldokumentation och mer tid för patientmöten och vård av patienter. För att uppnå
dessa föresatser måste vi ibland tänka om och tänka nytt. Du har av din förvaltning eller
arbetsgivares högsta ledning utsetts till verksamhetsexpert och representant för Västra
Götalandsregionen, din verksamhet och din yrkesroll. Det kommande arbetet är avgörande för
hälso- och sjukvården i VGR. Därför behöver vi under dessa dagar ditt stora engagemang.
Framtidsanalysen kommer att bestå av olika typer av möten och presentationer under två intensiva
veckor. Dessa veckor inleds med en introduktion där vi sätter mål och förväntningar för de två
kommande veckorna. Under denna introduktion kommer vi bland annat att presentera ett framtida
patientscenario i Millennium. Denna demonstration syftar till att skapa insikt i hur Millennium
fungerar utifrån ett patientflödesperspektiv. Här visar vi bl.a. på vad vi menar med en sammanhållen
vårdprocess.
För de dagar som följer har vi tagit fram ett program som utgår ifrån de olika arbetsområdena, t.ex.
medicinsk dokumentation, läkemedel, operation, patientadministration och deltagarnas speciella
kompetenser. Genom olika sessioner kommer Cerner att demonstrera Millennium och hjälpa
deltagarna att få insikt i hur man arbetar i Millennium och visa på dess funktionalitet. Under dessa
övningar kommer vi gemensamt och enligt en fastställd metodologi att påbörja arbetet med att
definiera den nödvändiga förändringsprocess som den framtida vårdinformationsmiljön kommer att
kräva.
För att processerna under dessa möten ska bli givande förväntas alla deltagare att aktiv delta i
diskussioner avseende funktionalitet och arbetsflöden, så att vi gemensamt över tid kan fatta
välunderbyggda beslut avseende design av framtidens system.

Cerners medarbetare är specialister på Millennium och har tillsammans erfarenhet från stora delar av
världen där Millennium installerats. Eftersom VGR är den andra Millennium-installationen i Sverige så
talar få av våra erfarna specialister flytande svenska. I möten kommer det därför att blandas svenska
och engelska. Vi vill understryka att om något upplevs som oklart eller om du behöver ta en paus för
att diskutera eller förtydliga frågor så tveka inte att be om att få ta konversationen på svenska. Detta
brukar vi kalla ett “Swedish moment”. Vi kommer tillsammans hjälpas åt för att skapa möjligheter till
givande diskussioner trots att vi i vissa lägen behöver använda båda språken.
När Framtidsanalysen är genomförd kommer arbetet att fortsätta i de olika arbetsområdena. Vi
kommer att återsamlas för att genomföra en s.k. Kontrollpunkt för framtidsanalys. Detta sker under
vecka 35 (augusti 2020). Vid detta tillfälle granskas det utförda arbetet för att se till att vi skapar en
sammanhängande design för att säkerställa att arbetet slutförs på bästa sätt.

