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Utdrag ur minnesanteckningarna förda vid möte med centrala
samverkansgruppen den 11
Punkt 8
Slutbehandling av inledande av upphandling gällande R3 FVM framtidens hälso- och sjukvård LS 2015-1308
Centrala samverkansgruppen har tagit del av landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande inledande av upphandling gällande R3, LS 2015-1308, med
bilagor. Muntlig information i ärenden lämnades på Centrala
samverkansgruppens möte den 13 januari av chefjurist Anne Rundquist och
den 10 februari av enhetschef Pia Venäläinen.
På dagens möte informerade Anne Rundquist i ärendet och svarade på
frågor.
Arbetsgivaren konstaterar att ärendet härmed är slutbehandlat.
Protokollsanteckningar från Vision, Vårdförbundet, SACO och Kommunal
bifogas.
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Lena Halvardson Rensfelt
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LS 2015-1308

Slutbehandling av inledande upphandling gällande 3R FVM framtidens
hälso- och sjukvård LS 2015-1308
Program 3R, Framtidens informationsmiljö är en avgörande fråga för att få hälso- och
sjuvården effektiv och med patienten och invånaren i centrum. Många av de fackliga
organisationernas medlemsgrupper i hälso- och sjukvården kan vittna om hur bristfälliga ITsystem som inte pratar med varandra gör vårdadministrationen onödigt tidskrävande och
ineffektiv. Flertalet undersökningar visar att hela 27 minuter försvinner från deras arbetstid
på grund av IT- strul. Varje dag.
Det finns sedan tidigare en hel del exempel på misslyckade upphandlingar av system som
ska stödja hälso- och sjukvården med informationsförsörjning. Orsaken har ofta varit att de
som ska använda systemen för att bedriva ett rättssäkert och effektivt arbete till nytta för
patienten inte fått varit delaktiga i utformandet av förfrågningsunderlag och krav på vad som
ska handlas upp. De fackliga organisationerna förutsätter att de fackliga organisationerna
och dess medlemmar nu kommer involveras i arbetet med förfrågningsunderlaget så att
användarperspektivet inte missas.
Förfrågningsunderlaget arbetas fram parallellt med att behov, krav på teknisk förmåga och
hur framtida verksamhetsbehov ska tillgodoses utreds. Det är viktigt och att det görs
grundlig och att det blir rätt från början. De fackliga organisationerna förutsätter att de
fackliga organisationerna och medlemmarna kommer involveras i detta arbete från dag ett.
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