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Sussa samverkans ordförande informerar
Ett år går så fort! Om bara några veckor
lämnar jag över ordförandeskapet inom
Sussa samverkan till Niklas Lindberg från
Region Västerbotten.
2021 har varit ytterligare ett år fyllt av
utmaningar, där mina fokusområden har
varit att skapa transparens och tillit. Jag
tycker att regionernas koppling till vårt
gemensamma arbete i Sussa har stärkts
och nu förstår vi bättre fördelarna med att
göra saker tillsammans.
Att under de senaste 18 månaderna ha
drivit ett så här stort program på distans
har varit mycket lärorikt. Digitaliseringen
har verkat som en möjliggörare och i
många delar har vi blivit mer effektiva (och
miljövänliga)! Det är nu full aktivitet inom
alla områden i projekt och delprojekt. Och
arbetet fortsätter. Alla nio regioner
behöver bidra med resurser till vårt
gemensamma arbete samtidigt som de
regionala förberedelserna måste
genomföras. Att hålla ihop vår
grundkonfiguration är en förutsättning för
att få ut mesta, möjliga nytta av vårt nya
vårdinformationsstöd men också för att
kunna förvalta och utveckla tjänsten över
tid på ett effektivt sätt.

Jonas Rudenstam, Sussa samverkans
ordförande.
Jag kommer också att lägga lite mer tid på
träningsaktiviteter. Därför passar jag på att
skicka med några tänkvärda ord som
passar in både på träning, men också på
de utmaningar som vi står inför;
”Om du gör som du alltid har gjort får du
samma resultat som du alltid har fått”
Slutligen vill jag tacka för förtroendet
under 2021 och önska er alla en riktigt
god jul!

Efter nyår kommer jag att fortsätta arbeta
för vår gemensamma sak, men jag
kommer även att ägna mig mer åt den
kliniska vardagen som narkosläkare.

Några ord från Camilla Nilsson
För ganska precis ett år sen blev jag
programledare för Sussa samverkans
FVISprogram med mål att införa ett nytt
vårdinformationsstöd. Det har varit ett
extremt märkligt första år där vi alla
tvingats hitta nya, digitala arbetssätt och
samarbetsformer. I retrospektiv har det
fungerat bra. Men när vi träffades på
styrgruppsmötet den 11 november, det
första fysiska styrgruppsmötet sen jag

började i Sussa, slog det mig hur värdefullt
det är att faktiskt få träffas på riktigt.
Uttrycket ”digitalt när det går och fysiskt
när det behövs” gäller även i Sussa
samverkan, men jag hoppas ändå att vi
kan ses på riktigt lite oftare framöver.
Vi har kommit vidare i uppstartsarbetet av
det nya projektet Gemensam utveckling av
datalager. Just nu jobbar vi med att tillsätta
en projektledare, mer information om det
kommer framöver.

Camilla Nilsson, programledare.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till
Helena Aronsson, projektledare i
projekt Arkivering och medarbetarna i
projektet Arkivering som slutar till
årsskiftet. Jag vill också tacka alla er
som är verksamma i programmet och
som lagt ner ett stort engagemang i
arbetet. Önskar er en god jul och ett
gott nytt år och hoppas ni ger er själva
en välförtjänt vila!

Programkontoret informerar
Vi är live med ny
mötesstruktur
Under hösten har en ny mötesstruktur för
programstyrgruppen tagits fram av Sussas
programkontor. Arbete pågår med att
synka alla agendor och säkerställa att
tillhörande dokument håller god kvalitet.
Mer information om mötesstrukturen

Nya resurser på väg in
Det pågår ett intensivt arbete med att
säkerställa att vi har rätt kompetens inom
programmet. Vi behöver också se till att vi
jobbar så effektivt och långsiktigt som
möjligt för att skapa förutsättningar för
regionerna att bidra med resurser. Aktuellt
just nu är tillsättningen av en
uppdragsledare som ska jobba med
informationssäkerhet i projekt FVIS
Grundimplementation. Dessutom pågår
rekrytering av en projektledare till det nya
projektet Gemensam utveckling av
datalager.

Begäran om yttrande ska bli
bättre
Arbetssätt och metod kopplat till Begäran
om yttrande (BOY) ska förbättras. I dialog
med regionala programledare har det blivit
tydligt att programmet behöver tydliggöra
skillnaden mellan en förankring och
förberedelse inför beslut kontra löpande
förankring eller information.
Läs mer om BOY

När media ringer
Det finns en ny lathund och rutin för hur vi
hanterar frågor från media och
journalister. Läs igenom för att veta hur du
ska agera när media ringer.
Läs lathunden här

Annelie Arvidsson,
programkontorsansvarig.

Snart startar
Kvalitetsstyrningsforum
För att programmet ska styras på ett
tydligt sätt kommer inom kort regelbundna
kvalitetsstyrningsforum att starta. Här ingår
ett flertal roller som alla har i uppgift att
granska och ansvara för att följa upp
programmets och projektens
kvalitetssäkrande arbete, samt säkra in
och utgående leverander inom
programmet inför kommande
beslutspunkter.

Fler processförbättringar på
gång
Förbättringar inom ärendehantering,
ändringshantering, budgetprocess och
process för resurstillsättning pågår för fullt.
Förbättringsarbetet pågår konstant och
syftar till att skapa ökad struktur, ordning
och tydlighet.

Det här gäller vid
rumsbokning på Arlanda
Under styrgruppsmötena på Arlanda är
hotellrum redan bokat för dig som
styrgruppsmedlem. Om du inte ska sova
över behöver du därför meddela det till
Frida AhlströmLundin minst två veckor
innan styrgruppsmötet så att rummet kan
avbokas.
Mejla Frida vid avbokning av rum

Program och projektinformation
Aktuell status från
projekten
I nästa nyhetsbrev hittar du aktuell
status från projekten här.
Statusrapporterna kommer ligga som

en fast punkt i nyhetsbreven framöver.

Etapp 5 i delprojekt verksamhetsanalys och
lösning klar
Nu har styrgruppen för FVISprogrammet beslutat att etapp 5 i delprojekt
verksamhetsanalys och lösning är klar och godkänd. Det är ett stort steg på
väg mot en färdig gemensam grundkonfiguration av vårdinformationsstödet.
– Alla regioner har deltagit i projektarbetet med egna representanter, som alla gjort
en fantastisk insats. Det är en utmaning att nio regioner gör det här tillsammans, men
samarbetet har lyfts som väldigt positivt och bidragit till ett mycket gott resultat. Vi är
mer lika än olika, säger Anna Fiorillo, delprojektledare inom verksamhetsanalys och
lösning.
Den gemensamma grundkonfigurationen av Cosmic arbetas fram i sju etapper
tillsammans med Cambio. Under de fem etapperna har delprojektet tagit nästan 600
konfigurationsbeslut och skapat fler än 200 mallar kopplade till de fem
patientprocesser som Sussa samverkan levererat. Dessutom cirka 65 generella
mallar som kan användas av samtliga patientprocesser. Grundkonfigurationen har
levererats till Cambio som nu jobbar med att förbereda en miljö för verifiering av
avtalade funktioner.
Arbetet fortsätter i etapp 6 och 7
Fortfarande tillkommer konfigurationsbeslut, främst inom områdena operation,
anestesi, intensivvård och cytostatika. Dessa kommer delprojektet arbeta vidare med
i etapp sex och sju. Först när etapp 6 och 7 är avklarade är den gemensamma
grundkonfigurationen klar.

Styrgrupper för projekten
på gång

Osäker framtid för namnet
Visus

En styrgrupp för projekt Etablera
Sussa vårdstöd är etablerad och
det första projektstyrgruppsmötet
hölls den 27 oktober.

Cambio har fattat beslutet att inte
kommunicera Visus i sina kanaler.

Arbetet med att tillsätta en
projektstyrgrupp för projekt Etablera
Visus pågår. Just nu jobbar man med
att ta fram förslag på principer för
bemanning, uppgifter och
beslutsmandat. Arbetet leds av Camilla
Nilsson, programledare, tillsammans
med Anette Hägglund Sundin och Marie
Björnstedt Bennermo från program
styrgruppen.

Det här beror framför allt på att den
tyska koncernen CompuGroup Medical
har förvärvat företaget Visus (inom
liknande bransch) vilket försvårar
arbetet med varumärke och ökar risken
för varumärkesintrång. Just nu
genomför Sussa samverkan en
riskbedömning inför ett eventuellt
namnbyte och därefter kommer Sussa
samverkans styrgrupp att fatta beslut i
frågan på styrgruppsmötet den 16
december.

Nu kan
datakommunikation

Projekt Arkivering
avslutas vid årsskiftet

strömma mellan Väster
botten och Cambio
Nu är det möjligt att överföra
datakommunikation mellan Region
Västerbotten och leverantören
Cambios datacenter. Det sker via
nätverksanslutning genom fysiska
fiberdragningar.
Nätverksanslutningen kallas WAN
(Wide Area Network) och blev
installerad och klar till regionen före
sommaren. Arbetet ingår i delprojektet
etablera drift och förvaltning som ryms
inom projekt FVIS
grundimplementation. Delprojektet
(EDF) ansvarar för att planera,
fastställa och etablera drift, support och
förvaltning av det nya
vårdinformationsstödet.
– Att vi nu har den fysiska kopplingen
mellan oss och datacentret är givetvis
en viktig milstolpe i vårt gemensamma
arbete. Just nu möjliggör det bland
annat att man kan börja arbeta ännu
mer praktiskt med frågor som svarstider
och förbereda för automatisk loggning
och övervakning. Det är också en
förutsättning för den faktiska
etableringen av Cosmicklienterna i
regionen, säger Karin Back,
arbetsströmsledare drift och teknik
inom delprojektet EDF (etablera drift
och förvaltning).

Styrgruppen beslutade den 14
oktober att framtida
samverkansbehov i
arkiveringsfrågor kommer att
hanteras inom R7esamarbetet och
lyfts därför ut från Sussa
samverkan.
I våras uppstod inom Sussa samverkan
frågan om vilka möjligheter till
samverkan som fortsatt finns inom
projekt Arkivering. Med anledning av
det genomfördes en analys inom
projektet som visade att det inte längre
är möjligt att driva projektet vidare i sin
nuvarande samverkansform.
Målet med projektets arbete har varit
att samverka inom områden som gör
respektive regions arkiveringsarbete så
kostnads och tidseffektivt som möjligt.
Utgångspunkten, enligt beslut i
styrgruppen, har varit att den
strategiska inriktningen för arkivering
inom Sussa samverkan ska vara
R7earkiv. Resultatet av analysen
landade i att projektet avslutas, men
samverkan kring erfarenhetsutbyte
fortsätter.
Slutrapport ska skrivas
Fram till årsskiftet pågår
avvecklingsaktiviteter som innebär att
en slutrapport ska skrivas och att de
projektåtaganden som inte kan
avslutas i år överlämnas till lämplig
person eller organisation.

Hur funkar överföringen?
Nätverksanslutningen går till en lokal
anslutningspunkt hos regionen och från
den kommer sedan det lokala nätverket
att distribuera datakommunikationen
vidare. I Sussas övriga regioner
påbörjas motsvarande installationer i
början av 2022.

Nyheter

Jonas Rudenstam gästar podcast
Sussa samverkans ordförande i styrgruppen, Jonas Rudenstam, medverkade under
hösten i ett seminarium på uppdrag av den statliga organisationen Ehälsa 2025.
Seminariet hade temat "Framtidens vårdinformationsmiljöer" och utöver Jonas deltog
även Ragnar Lindblad, Västra Götalandsregionen samt Harald Roos, Region Skåne.
Här kan du se seminariet i efterhand

Principer för partnerskap
framtagna
I ett gemensamt arbete med resurser
från Sussas programstyrning och
Cambio har man under hösten arbetat
fram en vägledning och värdegrund för
hur vi som avtalsparter ska samarbeta
nu och framåt. Resultatet
presenterades av Sussas ordförande
Jonas Rudenstam på ett
styrgruppsmöte i oktober. Nu påbörjar
vi arbetet med att ta fram tolkningar av
värdegrunden utifrån både ett
programperspektiv och ett regionalt
perspektiv.

Jonas Rudenstam på
Välfärdsdagarna i
Stockholm
Den 2728 oktober medverkade Jonas
Rudenstam som talare på Välfärds
dagarna i Stockholm. Nu kan du se
inspelningen från framträdandet i
efterhand. Klippet startar automatiskt
vid ca 9.40 minuter då Jonas intar
scenen.
Här kan du se föreläsningen i efterhand

Läs principerna här

Månadens medarbetare: Cornelia Trampe
Cornelia Trampe är anställd av
Region Örebro län och jobbar som
programkontorsstöd i Sussa
samverkan.
Cornelia arbetar med strategiska och
taktiska frågor för att ständigt förbättra
Sussa samverkans programkontor. Det
handlar till exempel om att utveckla
enhetliga mallar, rutiner, processer och
riktlinjer för det interna programarbetet
och bistå projekt och delprojektledare
inför utskick av BOY (Begäran om
yttrande) till regionerna. Efter nyår när
Sussa samverkan arbetar i
projektverktyget Antura är Cornelia
kontaktperson vid frågor om systemet.

Det här visste du inte om Cornelia:
– Jag är ganska händig av mig och drar
mig inte för att tapetsera, ta fram
skruvdragaren eller att agera rörmokare.

Kalender
Planeringsdagar för
programkontoret 8
9 december

Sussa samverkan
medverkar på It i vården
dagen 2 december

Den 89 december åker
programkontoret på planeringsdagar i
Stockholm. Under dessa dagar har
programkontoret begränsad möjlighet
att svara på mejl och telefonsamtal.

Camilla Nilsson håller en digital
dragning om arbetet med att införa ett
nytt vårdinformationsstöd i nio regioner.
Alla föreläsningar spelas in och kan ses
i efterhand. Mer information kommer i
nästa nyhetsbrev.
Till It i vårdendagens webbplats
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