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Innovationsplattformen VGR 

Dokumentation  
För att klargöra och ha en samsyn kring vad som planerats, beslutats och genomförts inom ett 
projekt är det klokt att dokumentera arbetet i projektet.  
  
Hur dokumentationen än ser ut och är organiserad är det bra om den namnges på ett så tydligt och 
informativt som möjligt, dateras (Datum skrivs ut ÅÅÅÅ-MM-DD), sidorna numreras och det tydligt 
står vem som skrivit dokumenten eller är så kallad dokumentägare.  All dokumentation ska följa 
gällande dokumenthanteringsplan för den aktuella förvaltningen.   
 
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet. I 
dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för hur handlingarna ska hanteras: om de ska bevaras 
eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras, om de ska diarieföras och så vidare. Se mer på 
respektive intranät. 
 

Projektilen och VGR-projektmallar 
I VGR finns projektstyrmodellen Projektilen som kortfattat kan beskrivas som en beslutsordning och 
ett antal faser som projekt går igenom från det att beslut om att starta ett projekt till leverans och 
slutrapportering. Innovationsprocessen följer inte helt Projektilen utan beskriver hur arbetet med 
just innovationsprojekt kan ske inom hälso- och sjukvården i VGR. I delar av innovationsprocessen, 
särskilt vid utveckling och implementering, kan projektet dock behöva förhålla sig till Projektilen och 
följa denna. Detta gäller t.ex. om ett innovationsprojekt går över i ett IT-projekt inom IS/IT 
styrmodell, som vid utveckling av en regional IT-lösning, då måste Projektilen följas. 
 
Inom Projektilen finns bl.a. VGR mallar för projektplan i tre olika storlekar. Använd den mall som 
passar projektet bäst och lägg till de överskrifter ni saknar i dessa. IT-projekt ska använda mallar för 
stora projekt då det i dessa mallar finns IT-specifika instruktioner. Det finns även andra VGR-
projektmallar som kan användas i sin helhet eller i delar t.ex. Mall slutrapport mellan och Nytto- och 

kostnadskalkyl. 

 
Kompletterande mallar i innovationsprocessen 
Som komplement till projektmallar i Projektilen finns inom innovationsprocessen vissa mallar som 
stöd till projektdokumentation. Se mer på innovationsprocessens webbplats. 

 
Mer information om dokumenthantering 
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/amnen-a-o/dokument--och-
arendehantering/handbok-for-dokumenthantering/ 
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