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Avrop optioner om gemensamt IT-stöd – Framtidens
vårdinformationsmiljö, FVM
Förslag till beslut
•

AU beslutar att föreslå direktionen att besluta i enlighet med VästKoms styrelses
beslut gällande erbjudande om optioner för Framtidens vårdinformationsmiljö som
skickats till kommunerna. VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna att teckna
avtal i enlighet med optionerna.

Sammanfattning
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan kommunerna och Västra
Götalandsregionen (VGR) med syfte att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och
jämlik vård. VGR har, med fullmakt från kommunerna, upphandlat ett kärnsystem,
Millenium. Kommunerna har via optioner möjlighet att avropa den upphandlade lösningen.
VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna att nyttja optionerna och
teckna avtal i enlighet med erbjudandet.
Beskrivning av ärendet
Arbetet med FVM har pågått sedan 2015, ett samarbete mellan kommunerna och VGR för att
skapa en modern vårdinformationsmiljö som är tillgänglig för den som behöver det när den
behöver den – t ex vid vårdövergång, in- och utskrivning i slutenvård, samordnad individuell
planering eller vid överlämning mellan barnhälsovård och elevhälsa. Som ett led i att
åstadkomma en sådan miljö har VGR, efter fullmakt från kommunerna, upphandlat Millenium
som ska utgöra kärnsystemet i FVM. Kommunerna erbjuds att avropa Millenium och teckna
samverkansavtal med VGR. Avtalstiden är 10 år efter avslutad implementering med möjlighet
till 4 års förlängning. Optionerna gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsan samt
kommunal hälso- och sjukvård.
Senast 26 november 2019 ska avtal om avrop av Millenium samt samverkansavtal inkommit
till VGR. Därefter finns inte möjlighet att avropa Millenium inom ramen för VGR:s
upphandling.

Bedömning och synpunkter
VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna att teckna optioner i enlighet
med erbjudandet. Man framhåller att avrop är ett strategiskt val för kommunen och att nyttor
och konsekvenser för invånare, medarbetare och beslutsfattare bör värderas inför beslutet. När
det gäller Option 1, Informationsutbyte mellan vårdgivare, ser inte VästKom något alternativ
som stödjer vårdens övergångar, in- och utskrivning samt samordnad individuell planering
varför man anser att alla kommuner bör besluta att denna option ska avropas.
Fyrbodals kommunalförbund har inget ytterligare att tillägga till den bedömning VästKom
gjort.
Finansiering
Kostnader för avrop etc är en fråga för respektive kommun.
Koppling till mål
Arbetet med FVM hanteras i huvudsak genom VästKom. För Fyrbodals kommunalförbunds
del är arbetet kopplat främst till Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg.
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