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VGR IT stöttar innovation 2021

Pia Strannelind – portföljkontoret

Andreas Östberg – lösningsarkitekt

• Stöd till innovationsprojekt och initiativ

• Förberedelser inför arkitekturgranskning

• Framtagning av ny innovationsprocess

• Framtagning av IT stödprocess till innovationsprocessen

• Deltar i vårens granskning av ansökningar till innovationsfonden

• Stöd/Utbildning informationsklassning
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Mål med ny digitaliseringsstab
Verksamheten i fokus
- Digitalisering utgår från verksamheternas och 
invånarnas behov
- Planer (roadmaps) skapas och beslutas i dialog med 
verksamheterna och utgår i första hand från regionala 
processer
- Realisera och möjliggöra digital utveckling
- Tydliga ingångar och ett tydligt leveransansvar mot 
respektive förvaltning/verksamhet

Kostnadseffektiv
- Designad för att leverera mer för mindre
- Reducerat behov av administration och overhead

Sund balans mellan utveckling och 
förvaltning
- Resursfördelning utgår från vad vi ska åstadkomma utifrån 
överenskomna planer (roadmaps)

Effektiv och snabb förändringshantering
- Starkt fokus på resultat och effektmål
- Minimalt med överlämningspunkter

Flexibel och situationsanpassad
- Förmåga att hantera nya behov och ställa om
- Innovativa

Stabil drift och support
- Levererar robusta och driftsäkra system
- Arbetar systematiskt med ständiga förbättringar



VGR ITs ansvar
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VGR IT ger support till 55 000 IT-användare

VGR IT ansvarar för all infrastruktur och drift
(250 000 uppkopplade enheter)

VGR IT förvaltar och utvecklar region-
gemensamma applikationer
(1 800 applikationer)



VGR och IT utveckling – stort behov
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Nationella 
tjänster (Inera)

Omfattande behov av IS/IT-utveckling
Beslut som innebär IS/IT-utveckling tas i ett stort antal forum

Prioriterad IS/IT-
utvecklingsportfölj 

FVM – Framtidens
Vårdinformationsmiljö

Intern 
utveckling hos 
förvaltningar 

inklusive VGR IT

Innovation

Politiska 
beslut

Bygg och flytt

Inköps-
aktiviteter

Omställnings-
uppdragen

Arbetsgivar-
varumärket



Dagens beslutsprocess IS/IT-utveckling

Behov/Idé/Förslag 
med IS/IT

Analys/Utredning

Underlag för prioritering

Prioritering

Helhet

Beslut

Objekt*

Analyserar och utreder behov utifrån ett regionalt 
perspektiv. Hur ser förutsättningarna ut för att 
realisera krav/behov?

• Går det att göra? 
• Vilka resurser krävs för att genomföra?
• Finns det resurser? 
• Pågår det liknande projekt inom området? 
• Ligger det i linje med våra fem styrande IS/IT-

principer? Prioriteringar? 
• Hur påverkar detta andra prioriterade IS/IT-

utvecklingsinsatser i VGR?
• Säkra mottagandet (drift/förvaltning/support)

Beredningsfunktionen IS/IT 
Strategisk Ledning

Bereder och prioriterar ärendet ur 
ett helhetsperspektiv.
Tar fram underlag inför slutgiltigt 
beslut.

Kravställare/Beställare

Koncernstaber, Förvaltningar 
(SIS), Bolag, Objekt med flera
Beskriver sina behov av IT-
stöd.

IS/IT Strategisk Ledning

Ställningstagande IS/IT 
utvecklingsbehov relaterat den 
totala IS/IT-utvecklingsportföljen.

*Utredning och analys kan även göras av part utanför Objektet 
men ska alltid göras i samverkan med Objektet. 



FVM - Framtidens vårdinformationsmiljö
FVM är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande 
strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/

All realisering ska ske i förhållande till FVM, även innovation!

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/


Innovation & IT utveckling
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Summering

VGR IT stöttar innovation

VGR IT blir en del av den nya digitaliseringsstaben

‒ En omorganisation bl.a. för att öka innovationstakten

VGR IT ansvarar för drift av IT – ett tungt ansvar

Behovet av IT-utveckling är stort, prioritering nödvändigt

‒ Pengar från Innovationsfonden ≠ klart med resurser från VGR IT

‒ FVM

Din förvaltnings SIS = kontakt till VGR IT
2021-01-25



År 2025 ska Västra Götalandsregionen 
vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter


