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Till privata vårdgivare inom Vårdval Primärvård och Vårdval Rehab
Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar med att ta fram en ”Tjänstekatalog e-Hälsotjänster
för privata vårdgivare inom vårdval (TAPIR). De erbjudanden som arbetas fram riktar sig till
Vårdval Primärvård och Vårdval Rehab.
Projektet TAPIR har tidigare aviserat att tidplanen för när de IS/IT-tjänster (som tidigare har
presenterats, se www.vgregion.se/tapir) tidigast kan erbjudas är kvartal tre 2018. Denna
tidplan är nu genomarbetad och efter beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) kan vi nu
presentera datum för detta erbjudande.
VGR kommer att erbjuda privata vårdgivare inom Vårdval Primärvård och Vårdval Rehab en
IS/IT-tjänst per vårdval. Erbjudandet kommer vara möjligt för varje enskild privat vårdgivare
att beställa fr.o.m. 2018-09-01. Det innebär att tjänsten kommer kunna vara aktiv och stödja
verksamheten från 2018-11-01.
För att nyttja erbjudandet uppskattas kostnaden preliminärt till 13 000 kr årligen per
användare. Kostnaden kommer årligen revideras med VGR:s årliga index och utifrån
förändringar i tjänstens innehåll. Det kommer att tillkomma kostnader för licenser, mer
information om detta informeras vid informationsträffar
Den tekniska lösningen för åtkomst till VGR:s IS/IT-tjänster som projektet arbetar med är ett
virtuellt skrivbord (så kallad VDI, virtual desktop infrastructure) innehållande de IS/ITtjänster som ingår i respektive paketerat erbjudande. Med den tänkta VDI-lösningen utförs
alla applikationsinstallationer, uppgraderingar, backuper mm centralt. Det virtuella
skrivbordet kan användaren öppna på vårdgivarens egen PC som uppfyller uppsatta krav. Det
virtuella skrivbordet kommer i första hand vara tillgängligt via Sjunet efter legitimering av
användaren med hjälp av sitt TjänsteId-/SITHS-kort.
VGR kommer att skicka ut en intresseanmälan inför erbjudande att nyttja VGR:s IS/ITtjänster under januari 2018. Intresseanmälan kommer inte att vara bindande.
Mer information kommer att ges på informationsträffar under v47-49 som ni kommer bjudas
in till.
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