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IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 
Det här dokumentet är till som vägledning för medarbetare, inom hälso- och sjukvården i VGR, 
som arbetar med innovationsprojekt med digitala inslag. Dokumentet avser att på ett 
övergripande sätt presentera olika IS/IT och digitaliseringsverksamheter som projekt kan komma i 
kontakt med under arbetet samt ge övergripande information om vilka aktiviteter de kan stödja. 
Kontakt med olika IT- och digitaliseringsverksamheter kan vara av stort värde vid flera av 
innovationsprocessens aktiviteter. 
 

 
OBS! IS/IT styrmodell samt digitaliseringstabens organisation kommer förändras 
under 2021. Detta dokument kommer uppdateras när mer är känt. 

 
 

Hur gör man? 
1. Kontakta relevanta verksamheter och funktioner inklusive förvaltningens samordnare 

informationssystem (SIS) tidigt under innovationsarbetet. (För mer information om SIS-
funktionen samt IS/IT styrmodell läs längre ner i dokumentet.) 
 
Verksamheter och funktioner som arbetar med IS/IT och digitalisering finns på olika nivåer; 
lokalt, regionalt och nationellt. I ett och samma innovationsprojekt behöver man ofta 
kontakta ett antal av dessa verksamheter vid flera olika tillfällen. Se nedan exempel på 
verksamheter och funktioner som finns nationellt, regionalt och lokalt. 
 
Vilken kontakt och vilket stöd som behövs beror på det specifika innovationsprojektet och 
var i processen projektet befinner sig. Vid IT-lösningar som ska fungera regionalt eller 
tillsammans med andra IT-lösningar, krävs kontakt med regionala verksamheter.  

 
De olika regionala verksamheterna kan förutom att bidra med kunskap även bidra med 
regional kännedom om olika IT-lösningar som finns samt håller på att utvecklas i regionen. 
Kontakt med regionala verksamheter tidigt i innovationsprocessen underlättar även senare 
steg så som utveckling och implementering, då de ofta arbetar med långa 
planeringshorisonter. 

 
2. Dokumentera under projektets gång vilka kontakter som tagits och vad som diskuterats vid 

dessa möten. Detta gör fortsatt diskussion och beslut enklare.  
 

Organisationer, verksamheter och projekt på olika nivåer  
OBS! Detta är inte en lista över alla verksamheter och projekt inom området IS/IT och digitalisering 

inom VGR. 

Lokalt på förvaltningen 
• Samordnare IS (SIS)  
• Lokala IT- verksamheter 
• Lokala medicintekniska verksamheter. Många digitala lösningar så som appar och AI-

lösningar kan vara medicintekniska produkter. 
• Ett exempel: verksamhet Medicinsk fysik och teknik (MFT) på SU med enheten 

Medicinsk Teknik Medicinska Informations System (MTMIS)  
Regionalt  

• Koncernstab digitalisering 
• Vårdens digitalisering 

https://insidan.vgregion.se/kontakt-och-organisation/regiongemensamma-kontaktuppgifter/ledning-och-styring-av-is-it/is-it-styrmodell/roller-i-is-it-styrmodell/samordnare-is-sis/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/kontakt-och-organisation/organisation/omrade-4/verksamheter/verksamhet-medicinsk-fysik-och-teknik/
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-4/verksamhet-medicinsk-fysik-och-teknik/medicinsk-teknik-medicinska-informationssystem/
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• Vardagens digitalisering 
• VGR IT 

• Rådet för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård inom VGR 
• Arbetsgrupp förutsättningar digitala vårdtjänster - AFDV (Leds av vårdens digitalisering) 

Afdv.vgr@vgregion.se 
• FVM 

 
Nationellt 

• INERA (som ägs av SKR och som bland annat har tjänsten 1177 Vårdguiden) 
• Digitalisering av offentlig förvaltning, DIGG 
• E-hälsomyndigheten 

 
IS/IT -styrmodell 
IS/IT styrmodell beskriver den övergripande strukturen och grunden för hur vi arbetar med IS/IT i 
VGR. Styrmodellens struktur är baserad på objekt som är samverkansarenor för verksamheter och IT. 
Varje objekt hanterar specifika IT-funktioner och IT-stöd och ansvarar för att göra beställningar till 
utföraren VGR IT. Leverans av IS/IT sker alltid av eller via utföraren, VGR IT. Samordnare IS (SIS) finns 
på varje förvaltning och har till uppgift att samordna verksamheternas behov och krav gentemot IT 
objekt samt vara ett stöd åt sin förvaltningschef i IS/IT-frågor.   
 
Vägen in i den regionala IT-organisationen för innovationsprojekt är via förvaltningens SIS. Via rätt 
objekt kommer sedan VGR IT in som utförare av IT-behovet, oavsett om behovet ska lösas med inköp 
eller egen utveckling inom VGR IT. I objekten sker en prioritering av alla de behov och projekt det 
specifika objektet fått in.  
 
Det finns regionalt fem styrande principer: 

• kundnytta ska vara överordnad IS/IT 

• helheten prioriteras före delarna 

• för varje verksamhetsfunktion är strävan att det endast ska finnas en IS/IT-lösning 

• vid anskaffning av IS/IT ska standardiserade produkter, tjänster eller lösningar vara 
huvudalternativet 

• ge användaren tillgång till rätt tjänst, rätt information, vid rätt tillfälle, på rätt plats och på 
rätt sätt 

 
Inom IS/IT -styrmodell finns även principer för prioritering av behov/projekt som omfattar all IS/IT-
utveckling oavsett beslutsforum, realiseringsform och finansiär. Dvs även om ”egen”/extern 
finansiering finns så görs en prioritering inom IS/IT styrmodell för allokering av resurser. Högst 
prioriterat är de politiska beslut och aktiviteter som krävs för säkerställande av satsningar inom FVM-
programmet, omställningen och arbetsgivarvarumärket (länk)). 

https://insidan.vgregion.se/kontakt-och-organisation/regiongemensamma-kontaktuppgifter/radet-for-artificiell-intelligens-inom-halso--och-sjukvard/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/e-tjanster/afdv/
mailto:Afdv.vgr@vgregion.se
https://insidan.vgregion.se/kontakt-och-organisation/regiongemensamma-kontaktuppgifter/ledning-och-styring-av-is-it/is-it-styrmodell/roller-i-is-it-styrmodell/samordnare-is-sis/
https://insidan.vgregion.se/kontakt-och-organisation/regiongemensamma-kontaktuppgifter/ledning-och-styring-av-is-it/is-it-styrmodell/roller-i-is-it-styrmodell/samordnare-is-sis/
https://vgregion.service-now.com/sp?id=kb_article&sys_id=040ee98c1b6f1814e888fa05464bcb3a
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Mer information om styrmodellen finns på VGR:s intranät 

 

Regionala verksamheter  
Nedan beskrivs kortfattat några av de olika regionala verksamheterna som nämns ovan. 
 
Koncernstab digitalisering 
Den 1 september 2020 bildades koncernstab digitalisering för att samla digitala funktioner inom 
Koncernkontoret på ett ställe. Inledningsvis utgörs koncernstab digitalisering av VGR IT, Vårdens 
digitalisering och Vardagens digitalisering. 
 
Vårdens digitalisering 
Avdelningen Vårdens digitalisering arbetar med att skapa förutsättningar för digitaliseringen av 
hälso- och sjukvården i VGR. Det rör en rad olika funktioner och tjänster inom e-hälsa/digitalisering 
tex Stöd och behandling (SOB) samt samverkan med kommuner och privata vårdgivare i 
gemensamma frågor kring digitalisering (inkl. SAMSA, systemet för samverkan vid övergång). De 
arbetar även med regional samordning av riskhantering inom medicinteknik och digitala 
säkerhetslösningar. 
 
Vardagens digitalisering 
Vardagens digitalisering arbetar med digitalisering inom administration, dess stödprocesser samt 
organiserar verksamhetssidan för objekten Diarium och dokumenthantering, digitala medier, 
ekonomi & ersättning, lärande och uppföljning och utvärdering. Kontaktperson för innovationsfrågor  

är Agneta Grangård, agneta.grangard@vgregion.se. 
 
VGR IT 
VGR IT är VGR:s gemensamma IS/IT-organisation som ansvarar för all drift och support av IT-
infrastruktur, applikationer och telefoni. VGR IT bedriver ett omfattande regionalt utvecklingsarbete 
och leverans av IS/IT via den regionala styrmodellen sker av eller via VGR IT. VGR IT bedriver ett 
omfattande regionalt utvecklingsarbete i den så kallad IT utvecklingsportföljen. Denna portfölj 
beslutas årligen av IS IT strategisk ledning. Mindre komplicerade utvecklingsarbeten kan ibland 
genomföras på beslut direkt av objekten.  
 
_______________________________________________________________________________ 
Informationen är sammanställd inom projektet ”Gemensam innovationsprocess inom hälso- och 
sjukvården i VGR” som leds av Innovationsplattformen. 
 

https://insidan.vgregion.se/kontakt-och-organisation/regiongemensamma-kontaktuppgifter/ledning-och-styring-av-is-it/is-it-styrmodell/beredning-och-utveckling--isit/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/koncernkontoret/kontakt-och-organisation/organisation/koncernkontorets-organisation/koncernstab-digitalisering/
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/koncernkontoret/koncernstab-halso--och-sjukvard/vardens-digitalisering/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/min-anstallning/kompetensutveckling-och-utbildning/utbildningar-och-kurser/samsa/
mailto:agneta.grangard@vgregion.se
https://www.vgregion.se/it

