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NYHETSBREV

Det här är det sista nyhetsbrevet, i den här formen, som ges ut av Sussa  
samverkan. Du som arbetar i någon av Sussa samverkans nio regioner kommer 
även framgent att få information om vad som händer med införandet av vårt 
gemensamma vårdinformationsstöd men det kommer i en annan form. 
I juni 2019 kom det första nyhetsbrevet ut och då var rubriken på ledarsidan Äntligen! Och så kändes 
det verkligen. Vi var igenom en lång och stundtals mödosam upphandling och vi skulle äntligen få 
sätta igång och arbeta tillsammans. Och så blev det. Fem regioner blev nio. Efter det har workshop 
efter workshop genomförts och många timmars hårt arbete har utförts av dig och dina kollegor  
i regionerna men också av de som ingår i projekt- och programledningarna. Vi skapar något unikt  
inom svensk hälso- och sjukvård. Vi är starka tillsammans och vårt gemensamma arbete kommer  
resultera i ett vårdinformationsstöd som är effektivt, säkert och gör nytta för hälso- och sjukvården 
och framför allt för patienterna/invånarna.

Nyhetsbrevet har varit ett sätt att övergripande kommunicera med medarbetare i regionerna kring 
utvecklingen av vårt gemensamma vårdinformationsstöd. I takt med att arbetet i Sussa samverkan 
utvecklas och vårt framtida vårdinformationsstöd Visus tar mer konkret form, vill vi även utveckla det 
sätt vi kommunicerar på. Vi i redaktionen för nyhetsbrevet vill göra informationen så aktuell vi kan 
och med möjlighet till dialog. Och såklart anpassad efter er, vår målgrupp. 

Tack för den här tiden och vi ses och hörs snart igen!

Redaktionen för nyhetsbrevet: Louise Levell, Region Blekinge, Theresa Granqvist, Region Dalarna, 
Stina Jonsson, Region Gävleborg, Elisabeth Funkqvist, Region Halland, Jonas Hansson, Region Norr-
botten, Karin Eriksson, Region Sörmland, Gabriella Bandling, Region Västerbotten, Eva Carlsdotter, 
Region Västernorrland och Anna Resjö, Region Örebro län.

Var sak har sin tid

I nyhetsbrev nummer 9
… kan du läsa mer om förseningen och dess konsekvenser. Du kan också följa  
med på besök till Region Västernorrland samt se var du hittar information  
om vårt nya vårdinformationsstöd i just din region. 



FAKTA
• I slutet av år 2020 aviserade  
 Cambio Healthcare Systems  
 att pandemin påverkar ut- 
 vecklingstakten i arbetet.

• Den 9 april 2021 underteck- 
 nades en överenskommelse  
 som på en övergripande nivå  
 reglerar det fortsatta arbetet.

• Överenskommelsen innebär  
 att acceptanstest i Region  
 Västerbotten, som är först ut,  
 flyttas fram med cirka nio  
 månader och ska genom- 
 föras senast oktober 2022.  
 Detta innebär att acceptans- 
 tester för övriga regioner  
 också skjuts fram. 

• Omplaneringen innebär att 
 även införandet i regionerna  
 skjuts upp.
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Försening av Visus
Pandemin satte käppar i hjulet för utvecklingen av Visus. 
Nu kan vi vänta oss ett försenat införande. Efter många 
förhandlingsmöten finns en övergripande överenskom-
melse mellan Sussaregionerna och leverantören Cambio 
Healthcare Systems som sätter ramarna för det fortsatta 
arbetet.

Sussa samverkan har upphandlat det nya vårdinformationsstödet som  
en helhetslösning, alltså en IT-lösning som ersätter flera av dagens system. 
När leverantören flaggade för en pandemiorsakad försening av delar av  
det de skulle leverera till helhetslösningen behövde parterna sätta sig vid 
förhandlingsbordet och träffa en ny överenskommelse. 

Representanter från Sussa samverkans styrgrupp har haft en tät dialog  
med Cambio Healthcare Systems och regiondirektörerna i den så kallade 
beställargruppen har varit involverade.

– Det har varit flera möten varje vecka i tre månader. Vi har lagt ner mycket 
möda och engagemang för att få till detta, säger Jonas Rudenstam. 

Förseningen från leverantören innebär i sin tur också förseningar i arbetet  
med Visus. De regionala programmen som jobbar med Visus behöver för-
längas, testerna kommer senare och i slutänden blir det en försening  
av införandet av det nya vårdinformationsstödet.

Redan nu står det klart att den första regionen som ska testa Visus, Väster-
botten, får skjuta upp sin test från januari 2022 till oktober samma år.  
Övriga regioner kommer också att få en försening av tidsplanen för test. 

Hur mycket införandet skjuts fram är fortfarande inte klart. 

– Eftersom vi inte har haft en fast plan för införandet tidigare är det svårt  
att svara på. Sannolikt minst 6 månader, säger Jonas Rudenstam. Under  
hösten räknar vi med att ha en bättre bild av detta. 

Förseningen innebär också ökade kostnader. Sussas och regionernas pro-
gram förlängs och det tar längre tid att fasa ut de system som ska ersättas  
av Visus. 

Samtidigt ser Jonas Rudenstam också positiva effekter av förseningen. 

– Vi får mer tid att skapa vår gemensamma utformning, att fylla systemet 
med innehåll. Den tiden kan ge oss en ännu bättre slutprodukt. Det ger  
också leverantören möjlighet att sy ihop den lösning vi avtalat om. 

– Vi får förhålla oss till det nya läget och det känns skönt att vi kommit  
fram till en överenskommelse där vi gått varandra till mötes. Både Sussa  
och leverantören vill ju att det ska bli så bra som möjligt för slutanvändaren. 

Jonas Rudenstam, ordförande Sussa samverkan 
och överläkare i anestesi och intensivvård vid 
Sollefteå sjukhus.

– Det här var en nödvändig överens- 
kommelse för att vi ska känna trygghet 

 i att vi får den helhet vi avtalat om. 
Jonas Rudenstam, ordförande i Sussa samverkan. 



På besök i Region Västernorrland 
Ett stort antal medarbetare från hälso- och sjukvården och från administrativ 
verksamhet i regionerna i Sussa samverkan deltar i arbetet med att utforma 
Visus. I Region Västernorrland handlar det om 200 personer som på ett eller 
annat sätt har medverkat, eller medverkar just nu. En av dem är Jaana  
Andersson, medicinsk sekreterare på kardiologkliniken vid Sundsvalls sjukhus.

Varför engagerade du dig i detta? 
Jag blev tillfrågad av min enhetschef om jag ville jobba med FVIS-programmet i Region Väster- 
norrland. Till en början slussades jag in till arbetet med BoS, Beställningar och Svar. Jag deltog i 
en stor gruppering där personer ur vitt skilda yrkeskategorier skulle tycka till om frågor som har 
att göra med de krav som regionerna ställt i upphandlingen av det nya vårdinformationsstödet.

Vi som kom in i det läget visste inte så mycket om bakgrunden. Det var mycket lösa trådar 
och vi fick jobba hårt med att skaffa information, läsa på och ställa relevanta frågor. Delar  
i projektet var lite svåra att greppa eftersom jag kom in mitt i ett sammanhang. 

Vad gör du just nu?
Jag har börjat fördjupa mig i hjärtsviktspatienters vårdflöde. Det gör vi bland annat  
i Sussagemensamma grupparbeten via Teams. Jag hoppas att det nu går att urskilja  
tydligare vad slutprodukten blir. Jag vill fortsätta göra mitt bästa i min lilla del för  
att bidra till ett lyckat resultat. 

Vad har du för reflektioner kring samarbetet inom Sussa?
Arbetet har hittills har varit lärorikt och jag har lärt känna nya människor. För mig är det 
jätteviktigt att vi gör det här tillsammans, vi är inget eget fartyg i Region Västernorrland 
utan måste segla ihop med andra. Jag är helt säker på att slutresultatet av arbetet med 
Visus kommer att bli lyckat!
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Jaana Andersson i Region Västernorrland ägnar 
40 procent av sin arbetstid åt att ge Visus form. 
–  Det kräver en hel del tankemöda och tålamod 
men det är samtidigt otroligt tillfredsställande 
när vi löser ett problem, säger hon.
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Informationen och  
kommunikationen 
tar inte slut …

Sussa samverkan är ett fantastiskt sätt att dela information med alla inblandade 
regioner och skapa en gemensam bild om var vi är på väg. Trots att nyhetsbrevet 
i sin nuvarande form upphör så fortsätter regionernas kommunikatörer att bidra 
med informationsspridning och ett blandat utbud av kommunikationsinsatser 
görs från Norrbotten i norr till Blekinge i syd. 

Här hittar du länkar till alla Sussa samverkans intranät med ytterligare information om FVIS och införandet 
av Visus.

På Region Blekinges intranät finns 
löpande statusuppdateringar om 
arbetet med FVIS-programmet. Du 
hittar även tidigare nyhetsbrev från 
Sussa samverkan samt annan viktig 
information. 

På Region Gävleborgs intranätssida 
”Framtidens vårdinformationsstöd – 
FVIS” kan du som anställd läsa de 
senaste nyheterna, ladda ned ak- 
tuellt APT-material och lära dig  
mer om programmet.

På Region Dalarnas intranät kan du 
följa arbetet med FVIS-programmet. 
Där finns även tidigare nyhetsbrev 
från Sussa samverkan och APT- 
material att använda på din klinik 
eller enhet. 

På Region Hallands vårdgivarwebb 
finns information om arbetet med 
FVIS och Sussa samverkan. Här kan 
du följa arbetet och läsa mer om 
planeringen framåt och varför vi 
behöver införa ett nytt vårdinforma-
tionssystem. 

REGION BLEKINGE

REGION GÄVLEBORG

REGION DALARNA

REGION HALLAND
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Redaktionen för nyhetsbrevet: Louise Levell Region Blekinge, Theresa Granqvist Region Dalarna, Stina Jonsson Region Gävleborg,  
Elisabeth Funkqvist Region Halland, Jonas Hansson Region Norrbotten, Karin Eriksson Region Sörmland, Gabriella Bandling Region Väs-
terbotten, Eva Carlsdotter Region Västernorrland och Anna Resjö Region Örebro län. 

Om du har frågor kring nyhetsbrevet, hör av dig till karin.ma.eriksson@regionsormland.se

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.

På Region Norrbottens intranät finns 
information om arbetet med Visus. 
Där finns också en funktionsbrevlåda 
där du kan ställa frågor. 

På intranätet linda finns bland annat 
löpande information om programmet, 
filmer, presentationer, Q&A, nyhets-
brev och kontaktuppgifter. Det går 
också att läsa mer om hur regionens 
organisation är uppbyggd, fakta om 
våra utvecklingskoordinatorer och 
information från Sussa samverkan.

På Region Örebro läns intranät finns 
mer information om vårt regionala 
program samt om Visus, Sussa samver-
kan och om det gemensamma arbete 
som bedrivs. På intranätet hittar du 
tidigare nyhetsbrev från Sussa samver-
kan och regelbundna uppdateringar 
om arbetet. 

På Region Sörmlands intranät finns 
löpande statusuppdateringar om 
arbetet med FVIS-programmet. Här 
finns tidigare nyhetsbrev från Sussa 
samverkan, PPT-presentationer,  
regionala nyhetsbrev och mycket mer.

På intranätet kan du läsa om Visus 
och vårt FVIS-program. Här finns 
FAQ, länk till funktionsbrevlåda för 
ytterligare frågor, samt nyhetsbrev 
från det regionala FVIS-programmet 
och tidigare nyhetsbrev från Sussa 
samverkan. Sidorna om Visus är un-
der uppbyggnad och kommer inom 
kort att innehålla mer material och 
information.

REGION NORRBOTTEN

REGION VÄSTERBOTTEN

REGION ÖREBRO

REGION SÖRMLAND

REGION VÄSTERNORRLAND


