Välkommen som verksamhetsexpert till team här fyller ni i till vilket team de hör, Projekt
Standardisering och Kliniskt Innehåll (SoKI), som är en del av Framtidens vårdinformationsmiljö
(FVM).
Din förvaltnings högsta ledning har utsett dig till verksamhetsexpert som representant för
regionen, din förvaltning och din yrkesroll. Du bidrar med kunskap, nätverk och kompetens från din
verksamhet. Uppdraget är regionalt med uppgiften att säkra den bästa lösningen för alla patienter i
hela Västra Götaland. Detta innebär att specifika lokala önskemål behöver stå tillbaka för det
gemensamma övergripande perspektivet.
I september i år så genomfördes en Nulägesanalys vars syfte var att:
 Skapa ömsesidig förståelse för att underlätta samarbetet mellan Cerner och VGR
 Genomföra analys för att bidra till en hög kvalitet i designen av Millennium och en smidig
implementering
 Ge Cerner en första orientering i nuvarande arbetssätt i VGR
Under analysen genomfördes intervjuer av vårdpersonal och besök på sjukhus, inom primärvården
och i kommunen. Resultatet från Nulägesanalysen tillsammans med Cerners tidigare erfarenheter
kommer att ligga till grund för planeringen av den anpassning av Millenium till VGRs behov som
kommer att genomföras under 2020.
De två första veckorna i mars är en introduktion till Millenium och hur systemet passar in i dagliga
arbetsflöden och processer. Du kommer under dessa veckor få en första presentation av systemet
och kunskap om de delar som berör ditt specifika område. Efter detta kommer ni påbörja arbetet
med att anpassa systemet. 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 besluten ska fattas av teamen själva. Det är viktigt för dig att veta att besluten inte
kommer kopplas till dig som individ utan till programmet. För vissa beslut kommer det behövas
förankringsarbete genom befintliga nätverk och organisationer. I en del fall kommer man att
upptäcka att besluten påverkar regionen på en 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 politiska beslutsorgan.
Mer information kring våren och upplägg för arbetet skickas ut som veckobrev med start vecka 4
2020. En viss del av arbetet kommer ske på plats i Göteborg men vi kommer även använda oss av
Digitala möten på distans, samt hemuppgifter.
All information och möteskallelser skickas ut via e-post, det är därför viktigt att du bevakar din Epost och Kalender i Outlook.
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