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NYHETSBREV

Efter en lång resa och flera år där vi mest kunnat säga: ”Det kan vi tyvärr inte prata om, vi är i upp-
handling”. Nu kan vi äntligen börja prata, involvera, och engagera fler medarbetare i regionerna  
Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro län, Dalarna, Gävleborg, Halland och Norr- 
botten. Det är vi som är Sussa samverkan. Vi har valt att samarbeta inom området e-hälsa för att 
tillsammans få bästa möjliga redskap för våra medarbetare och patienter. Sussa står för Strategisk 
utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och det står också för samverkan. Du är varmt  
välkommen till vårt gemensamma nyhetsbrev!

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) kommer att beröra alla på ett eller annat sätt. Det här 
nyhetsbrevet kommer handla om det. Det är till dig och för dig. Genom att samverka inom de fem 
regionerna Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län har vi lyckats upphandla 
den bästa lösningen för vårt nya gemensamma vårdinformationsstöd i våra respektive regioner.

Regionerna Dalarna, Gävleborg, Halland och Norrbotten har valt att gå in som optionsregioner  
i upphandlingen. Option innebär att man kan välja att teckna avtal eller inte. I det här första  
nyhetsbrevet får vi veta mer om hur tankarna går inom optionsregionerna.

Vi i redaktionen för nyhetsbrev nummer ett har till vardags andra roller inom våra respektive regio-
ner, utom Anna-Karin som jobbar heltid inom Sussa samverkan. I nästa nummer kommer du att få 
stifta bekantskap med fler medarbetare i våra regioner som alla på ett eller annat sätt är en del av 
Sussa samverkan. Vi kommer att fördjupa oss i arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd.

Äntligen! 

Redaktionen, från vänster:  
Amanda Hedin, kommunikatör Region Gävleborg,  
Karin Eriksson, kommunikatör Region Sörmland,  
Anna-Karin Niemann, kommunikationsansvarig Sussa samverkan (Region Gävleborg),  
Gabriella Bandling, kommunikatör Region Västerbotten,  
Theresa Granqvist, kommunikatör Region Dalarna.

Om du har funderingar eller  
idéer kring nyhetsbrevet. 

Hör gärna av dig till Anna-Karin Niemann. 
anna-karin.niemann@regiongavleborg.se, 
073-082 62 27
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Nu har Sussa samverkans upphandlande regioner, Västerbotten, Väster- 
norrland, Sörmland, Örebro län och Blekinge, tecknat avtal med Cambio för  
Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. 

– Vi är väldigt glada för att avtalet nu är tecknat, det är startskottet för nästa fas i införandet av 
Framtidens vårdinformationsstöd. Ett stöd som ska bidra till trygg och säker vård för våra patienter 
och som även ska vara ett effektivt och säkert verktyg för våra medarbetare, säger Ulrika Landström, 
ordförande Sussa samverkan. 

– Vi har påbörjat ett gemensamt arbete inom Sussa samverkan som ska ge förutsättningar för våra 
lokala införanden i regionerna. Parallellt med det är ett arbete påbörjat med Cambio för att till- 
sammans nå målbilden för FVIS, säger Anneli Arvidsson, projektledare för Sussa samverkans gemen-
samma förberedelser inför implementation av FVIS.

FVIS är en helhetslösning som omfattar grundläggande stöd för vårddokumentation, vårdadmini- 
stration och läkemedel, men även stöd för operationsplanering, anestesi/intensivvård, obstetrik, 
cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll.

– En del i det gemensamma arbetet med leverantören är att standardisera och strukturera det inne-
håll som vi ska fylla FVIS med, till exempel mallar, termer och begrepp och standardiserade processer. 
Det här är ett viktigt arbete som är en förutsättning för att kunna använda potentialen som det nya 
vårdinformationsstödet ger, säger Eva Leach, projektledare för arbetet med grundimplementationen 
som görs tillsammans med Cambio.

– Det är en stor vinst i att vi är flera regioner som gör detta tillsammans. En stor del av vårdsverige 
kommer på så vis att enas om gemensamma koder, mallar och begrepp i sin dokumentation och 
vårdplanering. Det ökar patientsäkerheten och likvärdigheten i vården, samtidigt som medarbetare 
inom hälso- och sjukvården får ett ökat stöd i arbetet, säger Ulrika Landström.

Avtal klart om Framtidens  
vårdinformationsstöd - FVIS

Ovan till vänster: 
Ulrika Landström, ordförande Sussa samverkan.

Ovan till höger:
Anneli Arvidsson, projektledare för Sussa samverkans  
gemensamma förberedelser inför implementation av FVIS.

Nedan till vänster:
Eva Leach, projektledare för grundimplementationen.
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Fakta om FVIS

SAMARBETE SOM  
GYNNAR PATIENTER 

Det var i januari 2016 som regionerna  
Västernorrland, Västerbotten, Blekinge,  
Örebro län och Sörmland beslutade att  
gemensamt upphandla Framtidens vård- 
informationsstöd, FVIS. I februari 2016  
gick erbjudande ut till övriga regioner och 
landsting att vara med. Region Halland,  
Norrbotten, Dalarna och Gävleborg valde  
att gå med som optionspartner och ingår  
nu i Sussa samverkan. Om samtliga väljer  
att aktivera optionen kommer FVIS att  
beröra cirka en fjärdedel av Sveriges  
befolkning.  

OM LEVERANTÖREN – CAMBIO

Cambio är ett e-hälsoföretag med lång erfarenhet inom svensk hälso- och sjukvård. Företaget  
har i dag över 600 anställda globalt. I Sverige levererar Cambio vårdinformationssystem till åtta  
regioner och till en privat vårdgivare. De levererar även verksamhetssystem för kommunal vård  
och omsorg till drygt 40 kommuner runt om i Sverige.

En samlad journal med patientmedverkan
Det nya vårdinformationsstödet är ett modernt IT- stöd som samlar journaldokumentationen och  
gör det enklare för dig som arbetar nära patienten att få en helhetsbild av patienten. Inbyggda  
beslutsstöd som utgår från nationella riktlinjer ger förutsättningar att fatta välgrundade beslut  
och nå målet lika vård på lika villkor.

Samtidigt blir det lättare för patienterna att följa och medverka i sin vård digitalt.

– Vi har regeringens och SKL:s satsning på patientkontakt att ta hänsyn till och framförallt ställer våra  
patienter och medborgare högre krav på medverkan och uppföljning av sin vård, säger Ulrika Landström.

– Medarbetare inom hälso- och sjukvården är oerhört viktiga i det kommande arbetet. Vi kommer att  
behöva allas engagemang och delaktighet. Mer information kommer längre fram, säger Anneli Arvidsson. 

Införandet av FVIS kommer att ske vid olika tidpunkter inom de fem upphandlande regionerna  
Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län och Blekinge med start 2021-2022. 
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Frågorna har besvarats av regionernas projekt- och programledare och övergripande  
projektledare inom Sussa samverkan.

Frågor från medarbetare  
i de upphandlande regionerna

Västerbotten

När räknar man med att vi ska börja använda ett nytt system?  
Petter Tängman, sjuksköterska, Geriatriskt centrum

SVAR: Enligt tidplanen som finns i förfrågningsunderlaget ska acceptanstester påbörjas 
senast två år efter att avtal är tecknat och leveransgodkännande ska ha getts inom tre år 
för samtliga fem regioner som tecknat avtal. Det innebär att vi kan börja använda vårt 
nya gemensamma vårdinformationsstöd under 2021. Tidplanen kommer att ses över när 
upphandlingsprocessen är helt avslutad och avtal är tecknat.

Vad kommer vara den största förändringen för oss i vården?

SVAR: Medarbetare inom vården kommer att få tillgång till ett vårdinformationsstöd  
som möjliggör en strukturerad journal per patient. Från dagens lösningar med flera  
olika system kommer vi att få ett effektivt verktyg i det dagliga vårdarbetet. 

Hur kommer utbildningarna se ut?

SVAR: Vi kommer att erbjuda ett flexibelt utbildningskoncept som kan anpassas utifrån 
målgrupp och behov, till exempel e-learning, webbseminarium och lärarledd utbildning. 
Det kommer mer information kring det när det närmar sig. Utbildning kommer att ske i  
anslutning till införandet i verksamheterna, det vill säga tidigast om två år.

Sörmland

Kan systemet tillåta att vi integrerar Orbit med samma sömlösa funktionalitet som  
avses med till exempel anestesi- och Intensivvårdsapplikationen (Metavision) och  
andra specialområden? 

Om inte, hur kan leverantören garantera ett fullt fungerande operationsplanerings- 
system redan i starten av FVIS?  
Harald Zetterquist är chefläkare och överläkare anestesi/IVA

SVAR: Vi har ställt krav på funktionalitet för operationsplanering som en del i helhetslös-
ningen, det vill säga som en del i det nya vårdinformationsstödet. Under implementations-
arbetet kommer vi etablera grupper med användare från olika specialiteter som tillsammans 
med leverantören ska skapa en gemensam grundkonfiguration. Det är vår ambition att det 
ska resultera i en fullt fungerande lösning för operationsplanering. Det pågår analys, mer 
information kommer när det gjorts en detaljerad planering efter avtalstecknande. 

Örebro län

Som verksamhetsutvecklare har jag funderingar över hur journalen kommer att stödja 
kunskapsstyrningen så min fråga är: På vilket sätt kommer den nya journalen ge förut-
sättningar och stödja användarna i att tillämpa bästa möjliga kunskap i patientmötet?  
Anna Sand, verksamhetsutvecklare inom närsjukvårdsområde Norr. 

SVAR: Om vi tillämpar standardiserade och strukturerade mallar för inmatning av  
information kan användarna få vägledning via inbyggda beslutsstöd.
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Blekinge

Man pratar om införandet av en strukturerad journal i och med det nya journalsystemet. 
Vad menas med en strukturerad journal?  
Thomas Karlsson, överläkare medicinkliniken Blekingesjukhuset

SVAR: Det innebär att vi standardiserar olika mallar för inmatning av information kopplat 
till olika flöden i vården, till exempel operationsberättelser, inskrivning och standardiserade 
vårdflöden. Genom att lägga in ett standardiserat flöde (enligt nationella riktlinjer eller 
best practise) enligt en viss struktur så säkerställer vi att alla matar in ”rätt” information. 
Det blir lättare att göra rätt och vi kan även följa upp flödet. Om vi matar in informationen, 
standardiserat kan vi också lägga till regler som i sin tur kan vägleda oss som arbetar i 
vården att ta rätt beslut, det kallar vi för inbyggda beslutsstöd.  

I vårt nuvarande journalsystem har vi elektroniska remisser för bland annat röntgen, 
klinisk fysiologi och labmedicin. Kommer detta att finnas kvar i det nya journalsystemet?  
Och hur blir det med övriga remisser, exempelvis konsultremisser? 

SVAR: Absolut, vi kommer att fortsätta med elektronisk remisshantering och behovet  
att skriva konsultremisser finns med i kravställningen.

Västernorrland

Hur kommer förvaltningsorganisationen för FVIS att se ut och hur involveras med- 
arbetarna som har uppdrag kopplade till vårdens nuvarande IT-system?  
Therese Nordling, förvaltningsledare IT, Region Västernorrland

SVAR: Inom Sussa samverkan pågår ett gemensamt projekt benämnt Beställarorienterad 
organisation (BOO-projektet). Det projektet omfattar förberedande arbete inför förvaltning 
(utveckling, vidmakthållande, livscykelhantering) av kärnsystemet - primärt för funktio-
nerna systemförvaltning, IT-drift samt servicedesk. Hur systemförvaltningsorganisationen 
kommer att se ut för det gemensamma systemförvaltningsobjektet är inte bestämt än.  
När det gäller hur medarbetarna som har uppdrag kopplade till vårdens nuvarande IT- 
system involveras så är det en fråga för respektive region och de FVIS-program/projekt 
som bedrivs regionalt.

Åsa Ahlström Region Örebro län
asa.ahlstrom@regionorebrolan.se

Mattias Morian Region Västerbotten
mattias.morian@regionvasterbotten.se

Anna Tegel Region Blekinge
anna.tegel@regionblekinge.se

Johan Sergelius Region Sörmland
johan.sergelius@regionsormland.se

Anneli Arvidsson Region Västernorrland
anneli.arvidsson@rvn.se

Madeleine Olsson Region Gävleborg
madeleine.olsson@regiongavleborg.se

Marie Palerius Region Halland
marie.palerius@regionhalland.se

Marianne Palovaara Region Norrbotten
mari-anne.palovaara@norrbotten.se

Ulf Gingby Region Dalarna
ulf.gingby@regiondalarna.se

Regionernas program-/projektledare:
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Optionsregionerna
De fyra regionerna Dalarna, Halland, Gävleborg och Norrbotten har option på avtalet om Framtidens 
vårdinformationsstöd, FVIS. Det innebär att de längre fram kan välja att ansluta sig till det nya stödet. 

DALARNA  
Som optionsregion ser vi mycket positivt på det sam-
arbete och den öppenhet som finns mellan regioner-
na inom Sussa samverkan. Vi ser många fördelar med 
målen för nästa generations vårdinformationsstöd. Vi 
vill ha ett effektivt och säkert verktyg för våra medar-
betare och ett stöd som bidrar till trygg och säker vård 
för våra patienter.  
 Just nu arbetar vi med att inrätta en regional pro-
gramorganisation och med att avsluta våra analyser 
av det vinnande anbudet. Analysen blir en del i vår 
kommande avsiktsförklaring och en grund till beslutet 
om vi ska avropa vår option eller inte.
 Vi tror på att realisera även specialområden i nära 
anslutning till implementation av nytt kärnsystem och 
vi analyserar hur övriga stödsystem skulle påverkas.
 Naturligtvis har vi många detaljfrågor om det nya 
vårdinformationsstödet, men vi känner stor tillit till 
våra upphandlande kollegor och den pågående pro-
cessen att teckna avtal med leverantören. Vi har på-
börjat en gemensam resa där vi tillsammans kommer 
att göra vårdens och därmed även patientens behov 
tillgodosedda.

Ulf Gingby, ordförande FVIS-styrgrupp Region Dalarna

HALLAND
2016 beslöt Region Halland att ingå i Sussa samverkan 
som optionspart för att tillsammans med jämnstora 
regioner kunna skapa kraft, synergier och lärande. 
Samarbetet är en bra grund för att dela kunskaper 
och erfarenheter.
 Ett nytt vårdinformationsstöd behövs för att kunna 
möta dagens digitaliseringstakt och kraven från våra 
invånare i framtiden. Systemet ska fungera som stöd 
för verksamheten och utgå från patientens resa ge-
nom vården.
 Just nu analyserar en projektgrupp det vinnande 
anbudet. Analysen kommer att utgöra en del av det 
underlag som ska lämnas till politikerna för beslut. 
Ambitionen är att beslutsunderlaget ska vara klart 
under hösten 2019. Det ska sedan ligga till grund för 
politikernas beslut om vi ska aktivera optionen med 
det vinnande anbudet eller inte.

Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetschef regional 
hälso- och sjukvårdssamverkan, projektägare för FVIS, 
Region Halland

NORRBOTTEN 
Region Norrbottens nuvarande vårdadministrativa 
system VAS har en begränsad livslängd. Regionen 
har därför beslutat att det systemet inte längre ska 
moderniseras. Vi bestämde oss för att ansluta oss till 
Sussa samverkan som optionsregion just eftersom vi 
inom en ganska snar framtid måste byta vårdadminis-
trativt system. 
 Hos oss pågår sedan årsskiftet en förstudie för att 
utreda om Region Norrbotten ska använda optionen 
eller inte. Förstudiens analys och resultat kommer att 
ligga till grund för ett beslutsunderlag som beräknas 
vara färdigt i höst. Underlaget ska först behandlas i 
regionens utvecklingsråd innan det tas upp vid region-
styrelsens möte i november. 

Anders Nordin, IT/MT-direktör, Region Norrbotten

GÄVLEBORG 
I Region Gävleborg är vi mycket nöjda med att ingå i 
Sussa-samarbetet, framför allt eftersom de regioner 
som ingår har liknande demografiska utmaningar som 
oss och att samarbetet präglas av ett gott klimat. Ett 
annat lockande koncept är överenskommelsen om 
stark gemensam styrning som innebär att ”lika är det 
normala och olika är undantaget”. Vi ser att en ge-
mensam grundkonfiguration ger oss som kundgrupp 
stora fördelar att i framtiden ha möjlighet att fortsätta 
utveckla systemet på ett kostnadseffektivt sätt. Vi 
kommer sannolikt också få god respons från leveran-
tören tack vare vårt samarbete. 
 Vi behöver möta behoven från invånare och pa-
tienter och våra medarbetare behöver ett säkert och 
effektivt verktyg. Inom Region Gävleborg arbetar vi 
för fullt med att ta fram ett beslutsunderlag så att vår 
högsta ledning och våra politiker kan avgöra om det är 
FVIS som kan möta de behoven och om vi ska använ-
da vår option eller inte.

Simon Nilsson, utvecklingschef och FVIS-representant 
Region Gävleborg 

Sussa samverkan


