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Fortsatt arbete mot
gemensamma mål
Det känns som att hösten redan har kommit här i Blekinge.
Det har varit en fin men annorlunda sommar, ingen har varit
opåverkad av covid-19 och de effekter det har på vårt samhälle. Och även arbetet inom Sussa samverkan påverkades
under våren.
Vi pausade flera aktiviteter i FVIS-arbetet. Några aktiviteter lyckades vi dock
slutföra och några kunde fortsätta, men med förlängd tidplan. Den övergripande
tidplanen ligger dock fortfarande kvar, mycket tack vare allas engagemang och
vilja att bidra i det gemensamma arbetet. Tack till alla som bidrar!

I nyhetsbrev
nummer 6
I detta nummer träffar
vi bland annat vår leverantör Cambio, gör ett
besök i Gävleborg,
besvarar frågor från
medarbetarna och får
veta mer om vad som
händer i höst!

En glädjande nyhet under 2020 var att de före detta optionsregionerna tecknade
avtal med Cambio i juni månad. Det innebär att samtliga nio Sussa-regioner nu
deltar i arbetet tillsammans med leverantören och att vi arbetar i gemensamt
takt inom Sussa samverkan mot ett införande av FVIS. Det här skedde tidigare än
vi räknat med och det är verkligen positivt för alla parter!
Hälso- och sjukvården i Sverige står inför stora utmaningar, bland annat med
en snabbt växande äldre befolkning. Det innebär att vi inte kan fortsätta som
förut, vi behöver göra förändringar. Vi behöver möta behoven från invånare
och patienter och våra medarbetare behöver ett säkert och effektivt verktyg.
Med FVIS ska vi förenkla och göra arbetet smidigare. Det kommer till exempel
finnas större möjligheter till mer mobila arbetssätt vilket går väl i linje med
regionernas tankar kring god och nära vård.
Men, vi kommer inte att nå de nyttor och mål som vi vill nå med FVIS om vi
”bara” inför ett nytt vårdinformationsstöd. Det handlar även om nya arbetssätt.
Vi behöver ha mer fokus på preventivt arbete, på en effektiv samverkan och en
allt högre nivå av tillgänglighet och digitalisering - med individen och patienten
i centrum.
Det är svårt att sia om framtiden och hur mycket
covid-19 kommer att påverka våra regioner under
hösten. Som det ser ut nu kan arbetet fortgå som
planerat. Jag ser fram emot en höst där vi fortsätter
jobba tillsammans mot våra gemensamma mål; ett
effektivt, modernt och säkert vårdinformationsstöd
som våra medarbetare ska ha nytta av i vardagen.
Per Johansson, ordförande Sussa samverkan och
digitaliseringsdirektör Region Blekinge.

Om Sussa samverkan
Sussa samverkan består av
nio regioner; Blekinge, Dalarna,
Gävleborg, Halland, Norrbotten,
Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Den
övergripande idén är att samverka för att vara en bidragande
del i arbetet med att nå målen
för Vision e-hälsa 2025. Tanken
är att varje region ska dra nytta
av samarbetet. Utgångspunkten
är invånarnas, patienternas
och medarbetarnas behov –
idag och i framtiden.

Redaktionen, från vänster:
Karin Eriksson, kommunikatör Region Sörmland,
Gabriella Bandling, kommunikatör Region Västerbotten,
Anna-Karin Niemann, kommunikationsansvarig Sussa samverkan, Region Gävleborg.

Om du har frågor kring nyhetsbrevet eller idéer till artiklar,
hör av dig till Anna-Karin.
anna-karin.niemann@regiongavleborg.se, 073-082 62 27
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Vad händer just nu?
Under hösten 2020 genomförs en utbildningsserie för att öka kunskapen
om nuvarande Cosmic. Det är alltså inte en utbildning i Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom
FVIS-programmet som har behov av utbildningen för att utföra sitt uppdrag.
– Vi ser att det finns behov av att öka kunskapen kring nuvarande Cosmic. Genom den här utbildningen
ger vi alla som deltar i det Sussa-gemensamma arbetet förbättrade förutsättningar att utföra sitt uppdrag och att bidra till vår gemensamma grundkonfiguration, säger Marie Häggström, delprojektledare
verksamhetsanalys och lösning.
Utbildningen vänder sig till de som arbetar inom FVIS-programmet och sker i en miljö som utgår från
det nuvarande Cosmic vilket innebär att utbildningsmiljön inte är anpassad efter Sussa samverkans
krav och kriterier.
– Jag vet att det finns en stor nyfikenhet i regionerna kring det nya vårdinformationsstödet. Vi som
jobbar i FVIS-programmet ser fram emot att kunna få dela det med er så småningom, men där är vi
inte ännu. Genom den här utbildningssatsningen kan vi ytterligare vässa arbetet med att skapa vår
version av det nya vårdinformationsstödet, säger Marie Häggström.
Genom att utbildningen är uppdelad på olika block eller moduler med en grundutbildning och åtta
olika fördjupningskurser så finns det möjlighet att skräddarsy utbildningspaket utifrån vilket uppdrag
och behov man har. Alla fördjupningskurser har dock som förkunskapskrav att man har gått grundutbildningen Cosmic grund (eller tidigare genomförd grundutbildning).
Utbildningen kommer att genomföras digitalt och samtliga kursmoment återkommer vid fyra tillfällen
under hösten.
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Vad vill du att vårt nya
vårdinformationsstöd ska heta?
Nu är det dags för vårt nya vårdinformationsstöd att få
ett namn, därför ordnas en gemensam namntävling i de
nio regioner som ingår i Sussa samverkan. Vad ska det
stå när vi loggar in? Nu har du som medarbetare en
chans att avgöra det
– Tanken med tävlingen är att ge användarna möjlighet att påverka namnet
på sitt nya arbetsredskap. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att
tycka till och komma med förslag, säger Anna-Karin Niemann, kommunikationsansvarig inom Sussa samverkan.
Just nu arbetar Sussa samverkan tillsammans med leverantören Cambio
Healthcare Systems med att utforma vårdinformationsstödet som fram tills
nu har kallats Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. Vårdinformationsstödet
består av journalsystemet Cambio Cosmic samt ett antal specialistlösningar
integrerade som en helhetslösning.

Namntävling för Sussa samverkans nya vårdinformationsstöd
Namntävlingen pågår 5 – 18 oktober och man kan lämna in flera förslag. Därefter kommer en jury bestående av medarbetare från hälso- och sjukvården
i samtliga nio regioner samt representanter från regiondirektörer, hälso- och
sjukvårdsdirektörer och kommunikationsdirektörer att ta fram det vinnande
förslaget. Planen är att det ska vara klart i slutet på november.
– Det ska bli väldigt spännande att se vad vi får in för förslag! Vad vill du att
det nya vårdinformationsstödet ska heta? Håll utkik på intranäten efter länk
till tävlingen, säger Anna-Karin.

FVIS omfattar…
… grundläggande stöd för vårddokumentation, vårdadministration och läkemedel, stöd för
operationsplanering, anestesi/
intensivvård, obstetrik, cytostatika samt drifttjänst, support
och underhåll. Enligt tidplanen
kan regionerna börja använda
FVIS från och med sista kvartalet 2022, varje region bedömer
själv tidpunkt för införande i den
egna regionen.
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Lär känna leverantören
Idag levererar Cambio vårdinformationsstöd till åtta regioner
och till S:t Görans sjukhus. Med Sussa samverkan innebär det
att de kommer att leverera till 17 av 21 regioner. Här får du
veta mer om företaget och om deras syn på framtiden.
– Vi är otroligt stolta och glada över att Sussa har valt Cambio som sin partner
för att leverera framtidens vårdinformationsstöd. Tillsammans har vi en viktig
uppgift att skapa en bättre arbetsmiljö för användarna och en möjlighet för
medborgarna att bli mer delaktiga i sin egen vård.

Vad är Cambios syn på framtidens hälso- och sjukvård?

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning,
mer komplexa vårdbehov och ökade förväntningar från patienter. I kombination
med den vårdskuld som uppkommit i och med covid-19 sätts hög press på sjukvården. Det finns såklart ingen universallösning på dessa utmaningar men digitalisering kan bidra med att göra klinisk information tillgänglig och lätthanterlig, genom
att automatisera administrativa uppgifter och bidra till ökad patientsäkerhet med
hjälp av kliniska besluts- och processtöd.
För att fånga upp framtidens behov och tillgängliggöra de bästa lösningarna för
våra kunder så tror vi på samarbete. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra
produkter i samverkan med våra kunder. Vi arbetar även tillsammans med flertalet
andra aktörer. Ingen är bäst på allt och vi tror att det är viktigt att vi arbetar tillsammans med andra företag och organisationer inom ekosystemet för att främja och
accelerera innovation inom svensk hälso- och sjukvård.

Vad blir annorlunda för användare och för patienter?

Jag har själv arbetat med Cambios lösningar och med de lösningar som ni har
nu inom Sussa samverkans regioner. En stor skillnad tror jag blir att den nya
lösningen är mer heltäckande, det vill säga har mer klinisk funktionalitet samt
att det blir mycket mer av en helhetslösning där du som kliniker inte behöver
hoppa mellan olika system. Våra mobila lösningar samt möjligheter till beslutsstöd tror jag också kommer att bli en stor skillnad i vardagen för personalen.

Hur modernt är egentligen det nya vårdinformationsstödet?

Det som är modernt idag är omodernt imorgon. Därför investerar vi i nyutveckling av våra produkter för att se till att våra lösningar är moderna idag, samt
fortsättningsvis. Det finns alltid saker att utveckla och vi är aldrig nöjda, men jag
känner mig stolt och trygg med de lösningar vi har idag och med de lösningar vi
kommer att leverera framöver.

Tomas Block är ansvarig chefsläkare och
vice vd på Cambio Healthcare Systems
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Pernilla Lindberg är programchef Framtidens
vårdinformationsstöd, FVIS, i Region Gävleborg.
”Det ska bli spännande att få vara med och göra
skillnad på riktigt”, säger Pernilla.

På besök i Region Gävleborg
Vad händer just nu i Region Gävleborg?

Region Gävleborg är en av nio regioner som samverkar kring det nya vårdinformationsstödet
i hälso- och sjukvården. Det är en långsiktig process som nu kommit till en punkt där arbetet
ska organiseras i ett programkontor med mig som nyrekryterad programchef.
Jag kände att det här uppdraget var som klippt och skuret för mig. Jag är van vid långsiktiga
projekt och tycker om att jobba målinriktat. Det nya vårdinformationsstödet kommer att
göra stor nytta för både medarbetare och patienter och det känns spännande att få vara
med och göra skillnad, säger Pernilla Lindberg.

Vad blir första steget för dig som ny programchef?

Min första uppgift blir att bygga en struktur och organisation inom regionen som kan
driva införandet på ett säkert och effektivt sätt. Jag bygger gärna team med personer
som är varandras motsatser, olikheter kan skapa dynamik och motivation i team.
Det kommer att bli väldigt viktigt att implementering, kommunikation och utbildning
fungerar bra när vi ska sjösätta det nya vårdinformationsstödet så småningom.

Vad har du för reflektioner kring samarbetet inom Sussa samverkan?

Ibland säger man ju fler kockar desto sämre soppa men i det här fallet ser jag att
vi istället hjälper varandra att dels dra nytta av olika erfarenheter och styrkor. Vi
kan genom att lita på varandras kompetenser jobba mer effektivt med resurser.
Jag tror också att riskhanteringen blir av en helt annan dimension då vi får många
ögon och olika vinklar på risker.
Långsiktigt tror jag att den standardisering som sker i och med detta samarbete
kommer vara till stor nytta för både framtida digitaliseringsarbeten och såklart ge våra
medborgare en säkrare vård.
Vi i Region Gävleborg kan bidra med att stärka upp kompetensen, vi jobbar just nu hårt för
att stärka upp organisationen kring FVIS och vi försöker ha ett långsiktigt tänk så att vi får
en kontinuitet i arbetet. Fördelen med att vi nu kommer in lite senare är att vi kan tänka lite
utefter vart kompetensgapen finns och kanske fylla dem genom att vi har en bra dialog inom
Sussa samverkan.
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Frågor från medarbetare
Frågorna har besvarats av regionernas projekt- och programledare och övergripande
projektledare inom Sussa samverkan. Om ni har någon fråga som ni vill ställa till nästa
nyhetsbrev kan ni e-posta redaktionen; anna-karin.niemann@regiongavleborg.se
Jenny Billing, medicinsk sekreterare, Region Sörmland
Kommer det nya vårdinformationsstödet samköra bättre med 1177 så mer information blir tillgänglig?
SVAR: Hej Jenny! Med det nya vårdinformationsstödet finns det tekniska möjligheter att publicera/
tillgängliggöra mer information men varje region tar beslut om vilka uppgifter som ska publiceras.
Vi har alltså goda tekniska möjligheter till det i det nya stödet. Ett effektmål för hela FVIS är att göra
patienten mer delaktig i sin vård och det här är ett bidrag till detta.
Christina Brant, medicinsk sekreterare, Region Västerbotten
Som medicinsk sekreterare följer jag utvecklingen kring FVIS med stort intresse, och jag samt många av
mina kollegor som är inne i flertalet av alla dagens system och snurrar dagligen undrar hur stor hänsyn
som tas till oss som faktiskt ska använda systemet som arbetsredskap med lite andra arbetsmetoder och
moment än till exempel sköterskor och läkare. Vi är ju måna om att systemet ska vara användarvänligt
även för oss. Jag har sökt information men inte hittat något som gett mig något direkt svar på detta.
SVAR: Hej Christina! Sedan ungefär ett år tillbaka har det pågått ett arbete med konfiguration tillsammans med leverantören Cambio. Ungefär 250 – 300 kliniska medarbetare varav flertalet medicinska
sekreterare ingår i det arbetet med syfte att se till att konfigurationen av FVIS stödjer våra arbetssätt
och upplevs som användarvänligt. Där är ni som medicinska sekreterare lika viktiga pusselbitar som
övriga professioner inom vården.
Resultatet av första etappens arbete kommer att finnas under hösten/vintern 2020 men arbetet
kommer att pågå fram till 2022 då det är ett stort och komplext arbete. Det innebär att det inte finns
direkta svar i dagsläget, men arbetet med detta pågår intensivt.
Amanda Vikström, medicinsk sekreterare och utvecklingskoordinator, akutmottagningen Lycksele lasarett,
Region Västerbotten
Kommer det finnas ett ordinationsverktyg för antikoagulantia i FVIS? Vi har tidigare använt oss av
Auricula, som ju ersätts av Journalia nu. En önskan är att det kommer finnas direkt
i journalsystemet istället.
SVAR: Hej Amanda! Vi har en pågående dialog med Cambio om detta. De har meddelat att hantering
ordinationsstöd kommer att ingå i kommande workshopserier/processer, etapp 5 (hjärtsvikt).
Jonas Åsenius, politisk sekreterare Miljöpartiet, Region Dalarna
Hej! Läste nyhetsbrevet om Sussa. Något som jag undrar och som kanske kan vara värt att lyfta i ett
nyhetsbrev är hur Sussa kan främja samverkan mellan kommuner och regioner. Att exempelvis ge
kommunal omsorgspersonal läsmöjlighet av journal, skulle det vara möjligt? Pratade nyligen med en
primärvårdsläkare som betonade hur viktigt det var, att stärka samarbetet. För patientens bästa.
SVAR: Hej Jonas! En del i målbilden för FVIS är att stärka samverkan med invånare/patienter och där
är kommunerna en viktig länk. Lösningen kommer att möjliggöra samarbete till exempel med SIP
(Samordnad individuell plan) och SPU (Samverkan vid utskrivning från slutenvården) och kommer
även ge ökade möjligheter till att integrera med nationella lösningar där man kan dela information,
som exempelvis Nationell patientöversikt, NPÖ.
Sussa samverkan har ingen samordnad dialog med kommunerna, utan respektive region har dialog
med kommunerna i sitt län. Det är upp till varje region hur mycket man samverkar med kommunerna
när det gäller verksamhetsutveckling.

