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Sussa samverkans ordförande informerar

Som tillträdande ordförande för Sussa
samverkan där våra nio regioner ingår,
kommer här en presentation för de som
inte känner mig. Jag är en 52årig kille
som bor med min familj i Umeå och gillar
utomhuslivet med naturen, snön och jakt.
Jag har en klinisk bakgrund inom hälso
och sjukvården men har under de senaste
25 åren uteslutande jobbat med ledarskap
i olika branscher, situationer och
sammanhang. Viktigast för mig i min
vardag är att vårt nya
vårdinformationsstöd kommer att göra
nytta för våra medarbetare och att vi
spenderar mina och våra skattepengar på
absolut bästa sätt.

2022 blir det mest intensiva året hittills där
beställningar och svar (BOS),
operationsplanering, cytostatika och
anestesi/IVA är några områden med
särskilt fokus. Därtill blir arbetssätt, mallar,
läkemedel och remisser ytterligare stora
områden. Vår gemensamma förvaltning
kommer under projektet Etablera Sussa
vårdstöd att i mindre skala vara etablerad
mot slutet av året.

Niklas Lindberg, Sussa samverkans
ordförande under 2022.

Under senare delen av året kommer också
den första regionen i ordningen att gå in i
det så kallade acceptanstestet.

Sussa samverkans styrgrupp är styrgrupp
för både FVISprogrammet och andra
gemensamma, ingående projekt. Vi
kommer fokusera på att vara
programstyrgrupp, men som stöd till
projektledarna för Etablera Visus, Etablera
Sussa vårdstöd och Gemensam utveckling
av datalager, kommer också
projektstyrgrupper att starta.

Några ord från Camilla Nilsson

2022 är ett spännande år i Sussa
samverkan och FVISprogrammet. I år rör
vi oss mot acceptanstest och verifiering för
godkännande av den avtalade lösningen
som vi och Cambio har arbetat med de
senaste åren. Det är också året då projekt
FVIS Grundimplementation ska avslutas
och förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd ska
etableras. Dessutom går vår regionala
samverkan in i en ny, mer intensiv fas när
vi närmar oss sista delen i arbetet med
vårt gemensamma vårdinformationsstöd.
En helhetslösning som bland annat ska ge
vårdpersonal mer tid för patienten, vara ett
väl fungerande arbetsredskap för alla
verksamheter och yrkeskategorier,
möjliggöra nya arbetssätt och göra
patienter mer delaktiga i sin vård.

Camilla Nilsson, programledare.

Det kommer bli ett omvälvande år för
många av oss. Kanske både
utmanande och påfrestande men
förhoppningsvis också otroligt givande.
Vi närmar oss målet och det är jag nog
inte ensam om att se fram emot!

Programkontoret informerar

Sussa samverkans styrgrupp 2022

Därför är resurstillsättning
en utmaning inom Sussa
Det är en utmaning för regionerna att
avvara den kompetens som behövs inom
Sussa samverkan. Samtidigt är rätt
kompetens ett absolut måste för att vi ska
få framdrift i de gemensamma, komplexa
och förstås resurskrävande projekten.

För att det operativa arbetet i projekten
inom Sussa samverkan ska kunna starta
behöver resurser finnas på plats. Men
regionernas behov av framförhållning för
att kunna tillgängliggöra resurser är lång.
För de regionala kliniska resurserna
behöver verksamheten få in
resursbehovet med en framförhållning på
12 veckor och för resurser av mer
administrativ karaktär krävs en
framförhållning på minst 6 veckor.

Tidig delaktighet en nyckel
Det är viktigt att regionerna blir delaktiga
tidigt i processen  redan när vi
gemensamt beslutar att starta ett projekt
eller ett uppdrag. Om en resursinventering
görs i det skedet har vi skapat bättre
förutsättningar för regionerna att
möjliggöra resurstillsättningen av de
kompetenser som behövs för att säkra
projektet eller uppdragets leveranser.

I samverkan med delar av regional
samordning leder programkontoret ett
uppdrag som arbetar fram ett förslag på
en förbättrad resurstillsättningsprocess.
Förslaget ska återkopplas till regional
samordning den 18 januari.

Annelie Arvidsson,
programkontorsansvarig.

Karin Sjölinders uppdrag
förlängs
Region Västernorrland har nu förlängt
uppdraget för Sussa samverkans
programkontors medarbetare Karin
Sjölinder, som under 2021 haft ett
tillförordnat uppdrag. Det innebär att Karin
fortsätter sitt arbete under 2022 med
planering och uppföljning av
beslutsprocessen, mötesstrukturen och
ärendehantering.

Program och projektinformation

Aktuell status från
projekten

Statusrapporterna för programmet och
projekten hittar du alltid som en fast
punkt i nyhetsbreven.

Läs senaste statusrapporten

– Det Sussa och
Cambio gör
tillsammans är unikt

Ylva Hennig är Sverigechef på
Cambio och berättar i en kortare
intervju om hur arbetet i delprojekt
Verksamhetsanalys och lösning
fortlöper i de återstående
etapperna. Hon lyfter också det
unika samarbetet parterna emellan
som ett steg på vägen mot en
förbättrad hälso och sjukvård.

Ylva Hennig, Sverigechef Cambio.

Arbetet med etapp 15 i delprojekt Verksamhetsanalys och lösning inom FVIS
Grundimplementation tog stora kliv framåt under hösten 2021. Nu återstår ytterligare
två etapper, 6 och 7, där delprojektet i etapp 6 kommer att arbeta med de
konfigurationsbeslut som behöver tas för operationsmodulen Theatre Management
och funktionen för IVA/Anestesi (CIS). För att kunna ta besluten går delprojektet
igenom operationsprocessen utifrån planering, genomförande och postoperativ vård
samt intensivvårdsprocessen. Under etapp 7 ska konfigurationsbesluten för området
cytostatika tas.

– Det Sussa och Cambio gör tillsammans är unikt och det är verkligen roligt att få
vara en del av att utveckla vården i Sverige på det här sättet. Mina förväntningar på
samarbetet är att det fortsätter med samma goda klimat. Närmast ser jag fram emot
de kommande acceptanstesterna i slutet av 2022. När vi har passerat den milstolpen
tillsammans så kan vi komma igång och arbeta med att få systemet redo för
införande, säger Ylva Hennig.

Hon understryker på nytt det unika i arbetet och hur det bidrar till en positiv utveckling
för vården i Sverige:

– Det innebär såklart utmaningar och hårt arbete för regionerna att förankra den
gemensamma konfigurationen. Många medarbetare från de ingående regionerna i
Sussa samverkan är involverade i arbetet, och även ett stort antal från Cambio.
Tillsammans har vi kommit långt på vägen mot att förbättra svensk hälso och
sjukvård, säger Ylva Hennig.

Se inspelningen om FVIS
Grundimplementation i
Region Västernorrland 14
december

Den 14 december 2021 bjöd Region
Västernorrland in Jonas Elofsson,
projektledare för Etablera Visus och
Henrik Schildt, projektledare på Cambio
för FVIS Grundimplementation, som
gästföreläsare i en regional
programaktivitet. Nu kan du ta del av
det inspelade mötet i efterhand.
Inspelningen gjordes i två delar.

Se del 1 här
Se del 2 här

Beslut om Visus fattat

Sussa samverkans styrgrupp
beslutade på styrgruppsmötet den
16 december 2021 att Visus som
namn på det gemensamma
vårdinformationsstödet kommer att
tas bort. Stödet bygger på Cambio
Cosmics journalsystem inklusive
ett antal speciallösningar unika för
Sussa samverkan.

– Initiativet till namnsättningen av vårt
gemensamma vårdinformationsstöd var
i grund och botten ett bra sätt att öka
både engagemanget och intresset för
vårt gemensamma arbete ute i
regionerna. Det hela är naturligtvis
olyckligt, men de ändrade
förutsättningarna för oss att nyttja
namnet gör att vi behöver dra i
handbromsen. Vi för just nu en dialog
med leverantören där syftet är att hitta
en lämplig benämning på den version
av Cosmic som Sussa utvecklar, säger
Jonas Rudenstam, Sussa samverkans
styrgruppsordförande under 2021.

Snart startar
förberedelser inför
acceptanstest

I vår påbörjar Sussa samverkans
FVISprogram förberedelserna
inför kommande ”acceptanstest”.
Acceptanstesten inom FVIS
programmet är inte en traditionell
produkttestning, utan syftar till att
programmet ska verifiera att
Cambios tjänsteleverans uppfyller
avtalad specifikation.

Det här betyder att programmet ska
verifiera att leverans och funktion
stämmer överens med vad som
kravställts. När verifieringen är
godkänd kan själva tjänsteleveransen
börja. Under oktoberdecember 2022
sker den första verifieringsperioden
(Acceptanstest 1) och under marsapril
2023 startar den andra. De
övergripande och regiongemensamma
första verifieringarna kommer att göras
i Region Västerbottens itmiljö. Därefter
tillkommer vissa, regionspecifika
verifieringar som behöver göras i
respektive regions egen itmiljö.

Införandestrategin på
gång

Under januari kommer införande
strategin och införandeplanen i
delprojekt Förbereda och
koordinera regionalt införande
(FÖKRI) att antas och senare i mars
kommer både utbildnings och
teststrategin.

Under de första månaderna har
delprojektet arbetar med att ta fram
strategier inom områdena införande,
utbildning och test. Regionala
representanter från samtliga regioner
deltar i syfte att säkerställa
återkopplingen till de regionala
programmen.

Programstyrgruppen deltog under
december
Införandestrategin med införandeplan
utformades under oktober och
november och styrgruppen fick
möjlighet att delta i arbetet under
december. I samband med det har
delprojektet kunnat fastställa
införandeplanen med tillhörande
produktionssättningsdatum. Den
gemensamma införandeplanen med
produktionssättningsdatum blir en viktig
utgångspunkt i det regionala arbetet
med att detaljplanera
produktionssättningen. Inom
arbetsströmmen fortsätter arbetet med
att titta på möjligheten att stötta den
regionala planeringen med metodik och
annat införandestöd.

– Det är viktigt att regionerna arbetar
vidare med leveranserna för att se vad
det betyder för det regionala
införandet, säger Fredric Holm,
delprojektledare FÖKRI.

Arbetet med utbildnings och
teststrategi fortsätter
Målsättningen är att tydligt kunna
presentera ett gemensamt
angreppssätt inom respektive område.
Även i det här arbetet är den tidigare
leveransen planerad för att skapa
förutsättningar för respektive region att
arbeta vidare utifrån regionala
förutsättningar. Under senare delen av
våren kommer arbetsströmmarna att
fortsätta arbetet med att sammanställa
de leveranser som ska bidra till att
spara tid för regionerna.

Se dragningen med Anders
Lif i efterhand

Den 24 november 2021 höll Anders
Lif, projektledare för Etablera Sussa
vårdstöd, en digital dragning om
projektet.

Nu kan du se inspelningen i efterhand.

Se inspelningen här

Nyheter 

Därför är vår
samverkan viktig

Programplanen för det centrala FVIS
programmet gör tydligt hur
samverkan är nyckeln till framgång
för införandet av vårt gemensamma
vårdinformationsstöd, något som
2022 års ordförande Niklas Lindberg
från Region Västerbotten också
skriver under på:
– Ibland kan det kännas enklare att
göra saker själv, men under
pandemin har regionerna inom
Sussa samverkan hjälpt och stärkt
varandra.

Sussa samverkan är en samverkansorganisation som startade redan på slutet av
nittiotalet och rymmer i dag flera gemensamma projekt, uppdrag och initiativ. FVIS
programmet är ett av dem. Samverkan sker i flera led: inom Sussa som organisation,
med de regionala programmen och med leverantören. Regionerna, och de
medarbetare som bidrar i de regionala FVISprogrammen, är Sussa samverkans
hjärtmuskel som ger liv till hela organisationen.

– Inom Sussa samverkansorganisation står det klart att vi är starkare tillsammans,
något som också blir tydligt i det dagliga samarbetet. En överläkare, tillika deltagare i
ett av delprojekten inom FVISprogrammet, poängterade under arbetet i en av
arbetsströmmarna hur de nio regionerna har mer lika arbetssätt än man först kan tro,
förklarar Niklas Lindberg.

Han fortsätter:

– I vår samverkan ryms mer än bara det operativa arbetet med att införa ett nytt
vårdinformationsstöd. Synonymt med samverkan är lagarbete, vi gör alltså det här
arbetet tillsammans. Alla nio regioner behöver dela med sig och bidra, inkludera och
inte exkludera, bjuda in och hjälpas åt, säger Niklas Lindberg, Region Västerbotten,
Sussa samverkans styrgruppsordförande under 2022.

Så säger programplanen
FVISprogrammets programplan antogs den 20 maj 2021 enligt beslut av Sussa
samverkans styrgrupp. De strategiska målen i programplanen, ihop med
framgångsfaktorerna för programmet, bekräftar detta:

• Sussa samverkan ska tillsammans möta utmaningar och nyttja resurser, lärdomar
och kompetens från alla regioner

• Regionerna ska få större möjlighet att stötta varandra i de förändringar de står
inför

• Regionerna betraktas som en kund och därmed en starkare part i nationella
samarbeten, med mer att säga till om

• Synergieffekter ska uppnås så att gemensamma resurser ger större nytta
samtidigt som kostnaden per region minskar (alternativt att kostnadshöjningar
bromsas)

• Samverkan, koordinering och beslutsfattande med ingående regioner sker enligt
överenskomna principer

• Sussa samverkan ska fortsätta samarbeta mot gemensamma mål och med tydlig
styrning och ledning, för att skapa förutsättningar för en gemensam
grundimplementation

• Gemensamma och målgruppsanpassade budskap

Arbete med gemensam värdegrund under 2022
Hösten 2021 tog Sussa samverkan tillsammans med leverantören fram värderingar
och principer för partnerskap, ett material som riktar sig till Sussa samverkan och
Cambio som avtalsparter. Principerna ska fungera som en vägledning för hur
parterna ska förhålla sig till varandra för att bidra till ett framgångsrikt samarbete. I år
kommer Sussa samverkan att jobba vidare med värdegrundsarbetet för både Sussa
samverkan som organisation och de regionala programmen. Syftet är att stärka vår
samverkan ytterligare. Mer information om hur och när det ska ske kommer.

Camilla Nilsson på It i
vårdendagen 

Den 2 december medverkade
Camilla Nilsson som föreläsare på
den digitala mässan It i vården
dagen.

Nu kan du se inspelningen från
framträdandet i efterhand. Camillas
presentation hittar du 58 minuter in i
inspelningen.

Här kan du se föreläsningen i efterhand

Börja omvärldsbevaka!

Nu kan du som jobbar inom Sussa
samverkan få regelbundna
omvärldsbevakningar till din mejl en gång
i månaden. I omvärldsbevakningen ingår
de senaste rubrikerna och nyheterna
inom it och digitalisering av vården i
Sverige och Norden.

Jag vill ha regelbunden
omvärldsbevakning

Månadens medarbetare: Johannes Mann

Johannes Mann är anställd av
Region Sörmland och jobbar
som controller i Sussa
samverkan.

Min roll är att förse styrgrupp och

https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=63aa1bbe-a711-426a-8b06-7ba3224d1307&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/RobotDecoy?r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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och förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd ska
etableras. Dessutom går vår regionala
samverkan in i en ny, mer intensiv fas när
vi närmar oss sista delen i arbetet med
vårt gemensamma vårdinformationsstöd.
En helhetslösning som bland annat ska ge
vårdpersonal mer tid för patienten, vara ett
väl fungerande arbetsredskap för alla
verksamheter och yrkeskategorier,
möjliggöra nya arbetssätt och göra
patienter mer delaktiga i sin vård.

Camilla Nilsson, programledare.

Det kommer bli ett omvälvande år för
många av oss. Kanske både
utmanande och påfrestande men
förhoppningsvis också otroligt givande.
Vi närmar oss målet och det är jag nog
inte ensam om att se fram emot!

Programkontoret informerar

Sussa samverkans styrgrupp 2022

Därför är resurstillsättning
en utmaning inom Sussa
Det är en utmaning för regionerna att
avvara den kompetens som behövs inom
Sussa samverkan. Samtidigt är rätt
kompetens ett absolut måste för att vi ska
få framdrift i de gemensamma, komplexa
och förstås resurskrävande projekten.

För att det operativa arbetet i projekten
inom Sussa samverkan ska kunna starta
behöver resurser finnas på plats. Men
regionernas behov av framförhållning för
att kunna tillgängliggöra resurser är lång.
För de regionala kliniska resurserna
behöver verksamheten få in
resursbehovet med en framförhållning på
12 veckor och för resurser av mer
administrativ karaktär krävs en
framförhållning på minst 6 veckor.

Tidig delaktighet en nyckel
Det är viktigt att regionerna blir delaktiga
tidigt i processen  redan när vi
gemensamt beslutar att starta ett projekt
eller ett uppdrag. Om en resursinventering
görs i det skedet har vi skapat bättre
förutsättningar för regionerna att
möjliggöra resurstillsättningen av de
kompetenser som behövs för att säkra
projektet eller uppdragets leveranser.

I samverkan med delar av regional
samordning leder programkontoret ett
uppdrag som arbetar fram ett förslag på
en förbättrad resurstillsättningsprocess.
Förslaget ska återkopplas till regional
samordning den 18 januari.

Annelie Arvidsson,
programkontorsansvarig.

Karin Sjölinders uppdrag
förlängs
Region Västernorrland har nu förlängt
uppdraget för Sussa samverkans
programkontors medarbetare Karin
Sjölinder, som under 2021 haft ett
tillförordnat uppdrag. Det innebär att Karin
fortsätter sitt arbete under 2022 med
planering och uppföljning av
beslutsprocessen, mötesstrukturen och
ärendehantering.

Program och projektinformation

Aktuell status från
projekten

Statusrapporterna för programmet och
projekten hittar du alltid som en fast
punkt i nyhetsbreven.

Läs senaste statusrapporten

– Det Sussa och
Cambio gör
tillsammans är unikt

Ylva Hennig är Sverigechef på
Cambio och berättar i en kortare
intervju om hur arbetet i delprojekt
Verksamhetsanalys och lösning
fortlöper i de återstående
etapperna. Hon lyfter också det
unika samarbetet parterna emellan
som ett steg på vägen mot en
förbättrad hälso och sjukvård.

Ylva Hennig, Sverigechef Cambio.

Arbetet med etapp 15 i delprojekt Verksamhetsanalys och lösning inom FVIS
Grundimplementation tog stora kliv framåt under hösten 2021. Nu återstår ytterligare
två etapper, 6 och 7, där delprojektet i etapp 6 kommer att arbeta med de
konfigurationsbeslut som behöver tas för operationsmodulen Theatre Management
och funktionen för IVA/Anestesi (CIS). För att kunna ta besluten går delprojektet
igenom operationsprocessen utifrån planering, genomförande och postoperativ vård
samt intensivvårdsprocessen. Under etapp 7 ska konfigurationsbesluten för området
cytostatika tas.

– Det Sussa och Cambio gör tillsammans är unikt och det är verkligen roligt att få
vara en del av att utveckla vården i Sverige på det här sättet. Mina förväntningar på
samarbetet är att det fortsätter med samma goda klimat. Närmast ser jag fram emot
de kommande acceptanstesterna i slutet av 2022. När vi har passerat den milstolpen
tillsammans så kan vi komma igång och arbeta med att få systemet redo för
införande, säger Ylva Hennig.

Hon understryker på nytt det unika i arbetet och hur det bidrar till en positiv utveckling
för vården i Sverige:

– Det innebär såklart utmaningar och hårt arbete för regionerna att förankra den
gemensamma konfigurationen. Många medarbetare från de ingående regionerna i
Sussa samverkan är involverade i arbetet, och även ett stort antal från Cambio.
Tillsammans har vi kommit långt på vägen mot att förbättra svensk hälso och
sjukvård, säger Ylva Hennig.

Se inspelningen om FVIS
Grundimplementation i
Region Västernorrland 14
december

Den 14 december 2021 bjöd Region
Västernorrland in Jonas Elofsson,
projektledare för Etablera Visus och
Henrik Schildt, projektledare på Cambio
för FVIS Grundimplementation, som
gästföreläsare i en regional
programaktivitet. Nu kan du ta del av
det inspelade mötet i efterhand.
Inspelningen gjordes i två delar.

Se del 1 här
Se del 2 här

Beslut om Visus fattat

Sussa samverkans styrgrupp
beslutade på styrgruppsmötet den
16 december 2021 att Visus som
namn på det gemensamma
vårdinformationsstödet kommer att
tas bort. Stödet bygger på Cambio
Cosmics journalsystem inklusive
ett antal speciallösningar unika för
Sussa samverkan.

– Initiativet till namnsättningen av vårt
gemensamma vårdinformationsstöd var
i grund och botten ett bra sätt att öka
både engagemanget och intresset för
vårt gemensamma arbete ute i
regionerna. Det hela är naturligtvis
olyckligt, men de ändrade
förutsättningarna för oss att nyttja
namnet gör att vi behöver dra i
handbromsen. Vi för just nu en dialog
med leverantören där syftet är att hitta
en lämplig benämning på den version
av Cosmic som Sussa utvecklar, säger
Jonas Rudenstam, Sussa samverkans
styrgruppsordförande under 2021.

Snart startar
förberedelser inför
acceptanstest

I vår påbörjar Sussa samverkans
FVISprogram förberedelserna
inför kommande ”acceptanstest”.
Acceptanstesten inom FVIS
programmet är inte en traditionell
produkttestning, utan syftar till att
programmet ska verifiera att
Cambios tjänsteleverans uppfyller
avtalad specifikation.

Det här betyder att programmet ska
verifiera att leverans och funktion
stämmer överens med vad som
kravställts. När verifieringen är
godkänd kan själva tjänsteleveransen
börja. Under oktoberdecember 2022
sker den första verifieringsperioden
(Acceptanstest 1) och under marsapril
2023 startar den andra. De
övergripande och regiongemensamma
första verifieringarna kommer att göras
i Region Västerbottens itmiljö. Därefter
tillkommer vissa, regionspecifika
verifieringar som behöver göras i
respektive regions egen itmiljö.

Införandestrategin på
gång

Under januari kommer införande
strategin och införandeplanen i
delprojekt Förbereda och
koordinera regionalt införande
(FÖKRI) att antas och senare i mars
kommer både utbildnings och
teststrategin.

Under de första månaderna har
delprojektet arbetar med att ta fram
strategier inom områdena införande,
utbildning och test. Regionala
representanter från samtliga regioner
deltar i syfte att säkerställa
återkopplingen till de regionala
programmen.

Programstyrgruppen deltog under
december
Införandestrategin med införandeplan
utformades under oktober och
november och styrgruppen fick
möjlighet att delta i arbetet under
december. I samband med det har
delprojektet kunnat fastställa
införandeplanen med tillhörande
produktionssättningsdatum. Den
gemensamma införandeplanen med
produktionssättningsdatum blir en viktig
utgångspunkt i det regionala arbetet
med att detaljplanera
produktionssättningen. Inom
arbetsströmmen fortsätter arbetet med
att titta på möjligheten att stötta den
regionala planeringen med metodik och
annat införandestöd.

– Det är viktigt att regionerna arbetar
vidare med leveranserna för att se vad
det betyder för det regionala
införandet, säger Fredric Holm,
delprojektledare FÖKRI.

Arbetet med utbildnings och
teststrategi fortsätter
Målsättningen är att tydligt kunna
presentera ett gemensamt
angreppssätt inom respektive område.
Även i det här arbetet är den tidigare
leveransen planerad för att skapa
förutsättningar för respektive region att
arbeta vidare utifrån regionala
förutsättningar. Under senare delen av
våren kommer arbetsströmmarna att
fortsätta arbetet med att sammanställa
de leveranser som ska bidra till att
spara tid för regionerna.

Se dragningen med Anders
Lif i efterhand

Den 24 november 2021 höll Anders
Lif, projektledare för Etablera Sussa
vårdstöd, en digital dragning om
projektet.

Nu kan du se inspelningen i efterhand.

Se inspelningen här

Nyheter 

Därför är vår
samverkan viktig

Programplanen för det centrala FVIS
programmet gör tydligt hur
samverkan är nyckeln till framgång
för införandet av vårt gemensamma
vårdinformationsstöd, något som
2022 års ordförande Niklas Lindberg
från Region Västerbotten också
skriver under på:
– Ibland kan det kännas enklare att
göra saker själv, men under
pandemin har regionerna inom
Sussa samverkan hjälpt och stärkt
varandra.

Sussa samverkan är en samverkansorganisation som startade redan på slutet av
nittiotalet och rymmer i dag flera gemensamma projekt, uppdrag och initiativ. FVIS
programmet är ett av dem. Samverkan sker i flera led: inom Sussa som organisation,
med de regionala programmen och med leverantören. Regionerna, och de
medarbetare som bidrar i de regionala FVISprogrammen, är Sussa samverkans
hjärtmuskel som ger liv till hela organisationen.

– Inom Sussa samverkansorganisation står det klart att vi är starkare tillsammans,
något som också blir tydligt i det dagliga samarbetet. En överläkare, tillika deltagare i
ett av delprojekten inom FVISprogrammet, poängterade under arbetet i en av
arbetsströmmarna hur de nio regionerna har mer lika arbetssätt än man först kan tro,
förklarar Niklas Lindberg.

Han fortsätter:

– I vår samverkan ryms mer än bara det operativa arbetet med att införa ett nytt
vårdinformationsstöd. Synonymt med samverkan är lagarbete, vi gör alltså det här
arbetet tillsammans. Alla nio regioner behöver dela med sig och bidra, inkludera och
inte exkludera, bjuda in och hjälpas åt, säger Niklas Lindberg, Region Västerbotten,
Sussa samverkans styrgruppsordförande under 2022.

Så säger programplanen
FVISprogrammets programplan antogs den 20 maj 2021 enligt beslut av Sussa
samverkans styrgrupp. De strategiska målen i programplanen, ihop med
framgångsfaktorerna för programmet, bekräftar detta:

• Sussa samverkan ska tillsammans möta utmaningar och nyttja resurser, lärdomar
och kompetens från alla regioner

• Regionerna ska få större möjlighet att stötta varandra i de förändringar de står
inför

• Regionerna betraktas som en kund och därmed en starkare part i nationella
samarbeten, med mer att säga till om

• Synergieffekter ska uppnås så att gemensamma resurser ger större nytta
samtidigt som kostnaden per region minskar (alternativt att kostnadshöjningar
bromsas)

• Samverkan, koordinering och beslutsfattande med ingående regioner sker enligt
överenskomna principer

• Sussa samverkan ska fortsätta samarbeta mot gemensamma mål och med tydlig
styrning och ledning, för att skapa förutsättningar för en gemensam
grundimplementation

• Gemensamma och målgruppsanpassade budskap

Arbete med gemensam värdegrund under 2022
Hösten 2021 tog Sussa samverkan tillsammans med leverantören fram värderingar
och principer för partnerskap, ett material som riktar sig till Sussa samverkan och
Cambio som avtalsparter. Principerna ska fungera som en vägledning för hur
parterna ska förhålla sig till varandra för att bidra till ett framgångsrikt samarbete. I år
kommer Sussa samverkan att jobba vidare med värdegrundsarbetet för både Sussa
samverkan som organisation och de regionala programmen. Syftet är att stärka vår
samverkan ytterligare. Mer information om hur och när det ska ske kommer.

Camilla Nilsson på It i
vårdendagen 

Den 2 december medverkade
Camilla Nilsson som föreläsare på
den digitala mässan It i vården
dagen.

Nu kan du se inspelningen från
framträdandet i efterhand. Camillas
presentation hittar du 58 minuter in i
inspelningen.

Här kan du se föreläsningen i efterhand

Börja omvärldsbevaka!

Nu kan du som jobbar inom Sussa
samverkan få regelbundna
omvärldsbevakningar till din mejl en gång
i månaden. I omvärldsbevakningen ingår
de senaste rubrikerna och nyheterna
inom it och digitalisering av vården i
Sverige och Norden.

Jag vill ha regelbunden
omvärldsbevakning

Månadens medarbetare: Johannes Mann

Johannes Mann är anställd av
Region Sörmland och jobbar
som controller i Sussa
samverkan.

Min roll är att förse styrgrupp och



Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.
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Sussa samverkans ordförande informerar

Som tillträdande ordförande för Sussa
samverkan där våra nio regioner ingår,
kommer här en presentation för de som
inte känner mig. Jag är en 52årig kille
som bor med min familj i Umeå och gillar
utomhuslivet med naturen, snön och jakt.
Jag har en klinisk bakgrund inom hälso
och sjukvården men har under de senaste
25 åren uteslutande jobbat med ledarskap
i olika branscher, situationer och
sammanhang. Viktigast för mig i min
vardag är att vårt nya
vårdinformationsstöd kommer att göra
nytta för våra medarbetare och att vi
spenderar mina och våra skattepengar på
absolut bästa sätt.

2022 blir det mest intensiva året hittills där
beställningar och svar (BOS),
operationsplanering, cytostatika och
anestesi/IVA är några områden med
särskilt fokus. Därtill blir arbetssätt, mallar,
läkemedel och remisser ytterligare stora
områden. Vår gemensamma förvaltning
kommer under projektet Etablera Sussa
vårdstöd att i mindre skala vara etablerad
mot slutet av året.

Niklas Lindberg, Sussa samverkans
ordförande under 2022.

Under senare delen av året kommer också
den första regionen i ordningen att gå in i
det så kallade acceptanstestet.

Sussa samverkans styrgrupp är styrgrupp
för både FVISprogrammet och andra
gemensamma, ingående projekt. Vi
kommer fokusera på att vara
programstyrgrupp, men som stöd till
projektledarna för Etablera Visus, Etablera
Sussa vårdstöd och Gemensam utveckling
av datalager, kommer också
projektstyrgrupper att starta.

Några ord från Camilla Nilsson

2022 är ett spännande år i Sussa
samverkan och FVISprogrammet. I år rör
vi oss mot acceptanstest och verifiering för
godkännande av den avtalade lösningen
som vi och Cambio har arbetat med de
senaste åren. Det är också året då projekt
FVIS Grundimplementation ska avslutas
och förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd ska
etableras. Dessutom går vår regionala
samverkan in i en ny, mer intensiv fas när
vi närmar oss sista delen i arbetet med
vårt gemensamma vårdinformationsstöd.
En helhetslösning som bland annat ska ge
vårdpersonal mer tid för patienten, vara ett
väl fungerande arbetsredskap för alla
verksamheter och yrkeskategorier,
möjliggöra nya arbetssätt och göra
patienter mer delaktiga i sin vård.

Camilla Nilsson, programledare.

Det kommer bli ett omvälvande år för
många av oss. Kanske både
utmanande och påfrestande men
förhoppningsvis också otroligt givande.
Vi närmar oss målet och det är jag nog
inte ensam om att se fram emot!

Programkontoret informerar

Sussa samverkans styrgrupp 2022

Därför är resurstillsättning
en utmaning inom Sussa
Det är en utmaning för regionerna att
avvara den kompetens som behövs inom
Sussa samverkan. Samtidigt är rätt
kompetens ett absolut måste för att vi ska
få framdrift i de gemensamma, komplexa
och förstås resurskrävande projekten.

För att det operativa arbetet i projekten
inom Sussa samverkan ska kunna starta
behöver resurser finnas på plats. Men
regionernas behov av framförhållning för
att kunna tillgängliggöra resurser är lång.
För de regionala kliniska resurserna
behöver verksamheten få in
resursbehovet med en framförhållning på
12 veckor och för resurser av mer
administrativ karaktär krävs en
framförhållning på minst 6 veckor.

Tidig delaktighet en nyckel
Det är viktigt att regionerna blir delaktiga
tidigt i processen  redan när vi
gemensamt beslutar att starta ett projekt
eller ett uppdrag. Om en resursinventering
görs i det skedet har vi skapat bättre
förutsättningar för regionerna att
möjliggöra resurstillsättningen av de
kompetenser som behövs för att säkra
projektet eller uppdragets leveranser.

I samverkan med delar av regional
samordning leder programkontoret ett
uppdrag som arbetar fram ett förslag på
en förbättrad resurstillsättningsprocess.
Förslaget ska återkopplas till regional
samordning den 18 januari.

Annelie Arvidsson,
programkontorsansvarig.

Karin Sjölinders uppdrag
förlängs
Region Västernorrland har nu förlängt
uppdraget för Sussa samverkans
programkontors medarbetare Karin
Sjölinder, som under 2021 haft ett
tillförordnat uppdrag. Det innebär att Karin
fortsätter sitt arbete under 2022 med
planering och uppföljning av
beslutsprocessen, mötesstrukturen och
ärendehantering.

Program och projektinformation

Aktuell status från
projekten

Statusrapporterna för programmet och
projekten hittar du alltid som en fast
punkt i nyhetsbreven.

Läs senaste statusrapporten

– Det Sussa och
Cambio gör
tillsammans är unikt

Ylva Hennig är Sverigechef på
Cambio och berättar i en kortare
intervju om hur arbetet i delprojekt
Verksamhetsanalys och lösning
fortlöper i de återstående
etapperna. Hon lyfter också det
unika samarbetet parterna emellan
som ett steg på vägen mot en
förbättrad hälso och sjukvård.

Ylva Hennig, Sverigechef Cambio.

Arbetet med etapp 15 i delprojekt Verksamhetsanalys och lösning inom FVIS
Grundimplementation tog stora kliv framåt under hösten 2021. Nu återstår ytterligare
två etapper, 6 och 7, där delprojektet i etapp 6 kommer att arbeta med de
konfigurationsbeslut som behöver tas för operationsmodulen Theatre Management
och funktionen för IVA/Anestesi (CIS). För att kunna ta besluten går delprojektet
igenom operationsprocessen utifrån planering, genomförande och postoperativ vård
samt intensivvårdsprocessen. Under etapp 7 ska konfigurationsbesluten för området
cytostatika tas.

– Det Sussa och Cambio gör tillsammans är unikt och det är verkligen roligt att få
vara en del av att utveckla vården i Sverige på det här sättet. Mina förväntningar på
samarbetet är att det fortsätter med samma goda klimat. Närmast ser jag fram emot
de kommande acceptanstesterna i slutet av 2022. När vi har passerat den milstolpen
tillsammans så kan vi komma igång och arbeta med att få systemet redo för
införande, säger Ylva Hennig.

Hon understryker på nytt det unika i arbetet och hur det bidrar till en positiv utveckling
för vården i Sverige:

– Det innebär såklart utmaningar och hårt arbete för regionerna att förankra den
gemensamma konfigurationen. Många medarbetare från de ingående regionerna i
Sussa samverkan är involverade i arbetet, och även ett stort antal från Cambio.
Tillsammans har vi kommit långt på vägen mot att förbättra svensk hälso och
sjukvård, säger Ylva Hennig.

Se inspelningen om FVIS
Grundimplementation i
Region Västernorrland 14
december

Den 14 december 2021 bjöd Region
Västernorrland in Jonas Elofsson,
projektledare för Etablera Visus och
Henrik Schildt, projektledare på Cambio
för FVIS Grundimplementation, som
gästföreläsare i en regional
programaktivitet. Nu kan du ta del av
det inspelade mötet i efterhand.
Inspelningen gjordes i två delar.

Se del 1 här
Se del 2 här

Beslut om Visus fattat

Sussa samverkans styrgrupp
beslutade på styrgruppsmötet den
16 december 2021 att Visus som
namn på det gemensamma
vårdinformationsstödet kommer att
tas bort. Stödet bygger på Cambio
Cosmics journalsystem inklusive
ett antal speciallösningar unika för
Sussa samverkan.

– Initiativet till namnsättningen av vårt
gemensamma vårdinformationsstöd var
i grund och botten ett bra sätt att öka
både engagemanget och intresset för
vårt gemensamma arbete ute i
regionerna. Det hela är naturligtvis
olyckligt, men de ändrade
förutsättningarna för oss att nyttja
namnet gör att vi behöver dra i
handbromsen. Vi för just nu en dialog
med leverantören där syftet är att hitta
en lämplig benämning på den version
av Cosmic som Sussa utvecklar, säger
Jonas Rudenstam, Sussa samverkans
styrgruppsordförande under 2021.

Snart startar
förberedelser inför
acceptanstest

I vår påbörjar Sussa samverkans
FVISprogram förberedelserna
inför kommande ”acceptanstest”.
Acceptanstesten inom FVIS
programmet är inte en traditionell
produkttestning, utan syftar till att
programmet ska verifiera att
Cambios tjänsteleverans uppfyller
avtalad specifikation.

Det här betyder att programmet ska
verifiera att leverans och funktion
stämmer överens med vad som
kravställts. När verifieringen är
godkänd kan själva tjänsteleveransen
börja. Under oktoberdecember 2022
sker den första verifieringsperioden
(Acceptanstest 1) och under marsapril
2023 startar den andra. De
övergripande och regiongemensamma
första verifieringarna kommer att göras
i Region Västerbottens itmiljö. Därefter
tillkommer vissa, regionspecifika
verifieringar som behöver göras i
respektive regions egen itmiljö.

Införandestrategin på
gång

Under januari kommer införande
strategin och införandeplanen i
delprojekt Förbereda och
koordinera regionalt införande
(FÖKRI) att antas och senare i mars
kommer både utbildnings och
teststrategin.

Under de första månaderna har
delprojektet arbetar med att ta fram
strategier inom områdena införande,
utbildning och test. Regionala
representanter från samtliga regioner
deltar i syfte att säkerställa
återkopplingen till de regionala
programmen.

Programstyrgruppen deltog under
december
Införandestrategin med införandeplan
utformades under oktober och
november och styrgruppen fick
möjlighet att delta i arbetet under
december. I samband med det har
delprojektet kunnat fastställa
införandeplanen med tillhörande
produktionssättningsdatum. Den
gemensamma införandeplanen med
produktionssättningsdatum blir en viktig
utgångspunkt i det regionala arbetet
med att detaljplanera
produktionssättningen. Inom
arbetsströmmen fortsätter arbetet med
att titta på möjligheten att stötta den
regionala planeringen med metodik och
annat införandestöd.

– Det är viktigt att regionerna arbetar
vidare med leveranserna för att se vad
det betyder för det regionala
införandet, säger Fredric Holm,
delprojektledare FÖKRI.

Arbetet med utbildnings och
teststrategi fortsätter
Målsättningen är att tydligt kunna
presentera ett gemensamt
angreppssätt inom respektive område.
Även i det här arbetet är den tidigare
leveransen planerad för att skapa
förutsättningar för respektive region att
arbeta vidare utifrån regionala
förutsättningar. Under senare delen av
våren kommer arbetsströmmarna att
fortsätta arbetet med att sammanställa
de leveranser som ska bidra till att
spara tid för regionerna.

Se dragningen med Anders
Lif i efterhand

Den 24 november 2021 höll Anders
Lif, projektledare för Etablera Sussa
vårdstöd, en digital dragning om
projektet.

Nu kan du se inspelningen i efterhand.

Se inspelningen här

Nyheter 

Därför är vår
samverkan viktig

Programplanen för det centrala FVIS
programmet gör tydligt hur
samverkan är nyckeln till framgång
för införandet av vårt gemensamma
vårdinformationsstöd, något som
2022 års ordförande Niklas Lindberg
från Region Västerbotten också
skriver under på:
– Ibland kan det kännas enklare att
göra saker själv, men under
pandemin har regionerna inom
Sussa samverkan hjälpt och stärkt
varandra.

Sussa samverkan är en samverkansorganisation som startade redan på slutet av
nittiotalet och rymmer i dag flera gemensamma projekt, uppdrag och initiativ. FVIS
programmet är ett av dem. Samverkan sker i flera led: inom Sussa som organisation,
med de regionala programmen och med leverantören. Regionerna, och de
medarbetare som bidrar i de regionala FVISprogrammen, är Sussa samverkans
hjärtmuskel som ger liv till hela organisationen.

– Inom Sussa samverkansorganisation står det klart att vi är starkare tillsammans,
något som också blir tydligt i det dagliga samarbetet. En överläkare, tillika deltagare i
ett av delprojekten inom FVISprogrammet, poängterade under arbetet i en av
arbetsströmmarna hur de nio regionerna har mer lika arbetssätt än man först kan tro,
förklarar Niklas Lindberg.

Han fortsätter:

– I vår samverkan ryms mer än bara det operativa arbetet med att införa ett nytt
vårdinformationsstöd. Synonymt med samverkan är lagarbete, vi gör alltså det här
arbetet tillsammans. Alla nio regioner behöver dela med sig och bidra, inkludera och
inte exkludera, bjuda in och hjälpas åt, säger Niklas Lindberg, Region Västerbotten,
Sussa samverkans styrgruppsordförande under 2022.

Så säger programplanen
FVISprogrammets programplan antogs den 20 maj 2021 enligt beslut av Sussa
samverkans styrgrupp. De strategiska målen i programplanen, ihop med
framgångsfaktorerna för programmet, bekräftar detta:

• Sussa samverkan ska tillsammans möta utmaningar och nyttja resurser, lärdomar
och kompetens från alla regioner

• Regionerna ska få större möjlighet att stötta varandra i de förändringar de står
inför

• Regionerna betraktas som en kund och därmed en starkare part i nationella
samarbeten, med mer att säga till om

• Synergieffekter ska uppnås så att gemensamma resurser ger större nytta
samtidigt som kostnaden per region minskar (alternativt att kostnadshöjningar
bromsas)

• Samverkan, koordinering och beslutsfattande med ingående regioner sker enligt
överenskomna principer

• Sussa samverkan ska fortsätta samarbeta mot gemensamma mål och med tydlig
styrning och ledning, för att skapa förutsättningar för en gemensam
grundimplementation

• Gemensamma och målgruppsanpassade budskap

Arbete med gemensam värdegrund under 2022
Hösten 2021 tog Sussa samverkan tillsammans med leverantören fram värderingar
och principer för partnerskap, ett material som riktar sig till Sussa samverkan och
Cambio som avtalsparter. Principerna ska fungera som en vägledning för hur
parterna ska förhålla sig till varandra för att bidra till ett framgångsrikt samarbete. I år
kommer Sussa samverkan att jobba vidare med värdegrundsarbetet för både Sussa
samverkan som organisation och de regionala programmen. Syftet är att stärka vår
samverkan ytterligare. Mer information om hur och när det ska ske kommer.

Camilla Nilsson på It i
vårdendagen 

Den 2 december medverkade
Camilla Nilsson som föreläsare på
den digitala mässan It i vården
dagen.

Nu kan du se inspelningen från
framträdandet i efterhand. Camillas
presentation hittar du 58 minuter in i
inspelningen.

Här kan du se föreläsningen i efterhand

Börja omvärldsbevaka!

Nu kan du som jobbar inom Sussa
samverkan få regelbundna
omvärldsbevakningar till din mejl en gång
i månaden. I omvärldsbevakningen ingår
de senaste rubrikerna och nyheterna
inom it och digitalisering av vården i
Sverige och Norden.

Jag vill ha regelbunden
omvärldsbevakning

Månadens medarbetare: Johannes Mann

Johannes Mann är anställd av
Region Sörmland och jobbar
som controller i Sussa
samverkan.

Min roll är att förse styrgrupp och
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Sussa samverkans ordförande informerar

Som tillträdande ordförande för Sussa
samverkan där våra nio regioner ingår,
kommer här en presentation för de som
inte känner mig. Jag är en 52årig kille
som bor med min familj i Umeå och gillar
utomhuslivet med naturen, snön och jakt.
Jag har en klinisk bakgrund inom hälso
och sjukvården men har under de senaste
25 åren uteslutande jobbat med ledarskap
i olika branscher, situationer och
sammanhang. Viktigast för mig i min
vardag är att vårt nya
vårdinformationsstöd kommer att göra
nytta för våra medarbetare och att vi
spenderar mina och våra skattepengar på
absolut bästa sätt.

2022 blir det mest intensiva året hittills där
beställningar och svar (BOS),
operationsplanering, cytostatika och
anestesi/IVA är några områden med
särskilt fokus. Därtill blir arbetssätt, mallar,
läkemedel och remisser ytterligare stora
områden. Vår gemensamma förvaltning
kommer under projektet Etablera Sussa
vårdstöd att i mindre skala vara etablerad
mot slutet av året.

Niklas Lindberg, Sussa samverkans
ordförande under 2022.

Under senare delen av året kommer också
den första regionen i ordningen att gå in i
det så kallade acceptanstestet.

Sussa samverkans styrgrupp är styrgrupp
för både FVISprogrammet och andra
gemensamma, ingående projekt. Vi
kommer fokusera på att vara
programstyrgrupp, men som stöd till
projektledarna för Etablera Visus, Etablera
Sussa vårdstöd och Gemensam utveckling
av datalager, kommer också
projektstyrgrupper att starta.

Några ord från Camilla Nilsson

2022 är ett spännande år i Sussa
samverkan och FVISprogrammet. I år rör
vi oss mot acceptanstest och verifiering för
godkännande av den avtalade lösningen
som vi och Cambio har arbetat med de
senaste åren. Det är också året då projekt
FVIS Grundimplementation ska avslutas
och förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd ska
etableras. Dessutom går vår regionala
samverkan in i en ny, mer intensiv fas när
vi närmar oss sista delen i arbetet med
vårt gemensamma vårdinformationsstöd.
En helhetslösning som bland annat ska ge
vårdpersonal mer tid för patienten, vara ett
väl fungerande arbetsredskap för alla
verksamheter och yrkeskategorier,
möjliggöra nya arbetssätt och göra
patienter mer delaktiga i sin vård.

Camilla Nilsson, programledare.

Det kommer bli ett omvälvande år för
många av oss. Kanske både
utmanande och påfrestande men
förhoppningsvis också otroligt givande.
Vi närmar oss målet och det är jag nog
inte ensam om att se fram emot!

Programkontoret informerar

Sussa samverkans styrgrupp 2022

Därför är resurstillsättning
en utmaning inom Sussa
Det är en utmaning för regionerna att
avvara den kompetens som behövs inom
Sussa samverkan. Samtidigt är rätt
kompetens ett absolut måste för att vi ska
få framdrift i de gemensamma, komplexa
och förstås resurskrävande projekten.

För att det operativa arbetet i projekten
inom Sussa samverkan ska kunna starta
behöver resurser finnas på plats. Men
regionernas behov av framförhållning för
att kunna tillgängliggöra resurser är lång.
För de regionala kliniska resurserna
behöver verksamheten få in
resursbehovet med en framförhållning på
12 veckor och för resurser av mer
administrativ karaktär krävs en
framförhållning på minst 6 veckor.

Tidig delaktighet en nyckel
Det är viktigt att regionerna blir delaktiga
tidigt i processen  redan när vi
gemensamt beslutar att starta ett projekt
eller ett uppdrag. Om en resursinventering
görs i det skedet har vi skapat bättre
förutsättningar för regionerna att
möjliggöra resurstillsättningen av de
kompetenser som behövs för att säkra
projektet eller uppdragets leveranser.

I samverkan med delar av regional
samordning leder programkontoret ett
uppdrag som arbetar fram ett förslag på
en förbättrad resurstillsättningsprocess.
Förslaget ska återkopplas till regional
samordning den 18 januari.

Annelie Arvidsson,
programkontorsansvarig.

Karin Sjölinders uppdrag
förlängs
Region Västernorrland har nu förlängt
uppdraget för Sussa samverkans
programkontors medarbetare Karin
Sjölinder, som under 2021 haft ett
tillförordnat uppdrag. Det innebär att Karin
fortsätter sitt arbete under 2022 med
planering och uppföljning av
beslutsprocessen, mötesstrukturen och
ärendehantering.

Program och projektinformation

Aktuell status från
projekten

Statusrapporterna för programmet och
projekten hittar du alltid som en fast
punkt i nyhetsbreven.

Läs senaste statusrapporten

– Det Sussa och
Cambio gör
tillsammans är unikt

Ylva Hennig är Sverigechef på
Cambio och berättar i en kortare
intervju om hur arbetet i delprojekt
Verksamhetsanalys och lösning
fortlöper i de återstående
etapperna. Hon lyfter också det
unika samarbetet parterna emellan
som ett steg på vägen mot en
förbättrad hälso och sjukvård.

Ylva Hennig, Sverigechef Cambio.

Arbetet med etapp 15 i delprojekt Verksamhetsanalys och lösning inom FVIS
Grundimplementation tog stora kliv framåt under hösten 2021. Nu återstår ytterligare
två etapper, 6 och 7, där delprojektet i etapp 6 kommer att arbeta med de
konfigurationsbeslut som behöver tas för operationsmodulen Theatre Management
och funktionen för IVA/Anestesi (CIS). För att kunna ta besluten går delprojektet
igenom operationsprocessen utifrån planering, genomförande och postoperativ vård
samt intensivvårdsprocessen. Under etapp 7 ska konfigurationsbesluten för området
cytostatika tas.

– Det Sussa och Cambio gör tillsammans är unikt och det är verkligen roligt att få
vara en del av att utveckla vården i Sverige på det här sättet. Mina förväntningar på
samarbetet är att det fortsätter med samma goda klimat. Närmast ser jag fram emot
de kommande acceptanstesterna i slutet av 2022. När vi har passerat den milstolpen
tillsammans så kan vi komma igång och arbeta med att få systemet redo för
införande, säger Ylva Hennig.

Hon understryker på nytt det unika i arbetet och hur det bidrar till en positiv utveckling
för vården i Sverige:

– Det innebär såklart utmaningar och hårt arbete för regionerna att förankra den
gemensamma konfigurationen. Många medarbetare från de ingående regionerna i
Sussa samverkan är involverade i arbetet, och även ett stort antal från Cambio.
Tillsammans har vi kommit långt på vägen mot att förbättra svensk hälso och
sjukvård, säger Ylva Hennig.

Se inspelningen om FVIS
Grundimplementation i
Region Västernorrland 14
december

Den 14 december 2021 bjöd Region
Västernorrland in Jonas Elofsson,
projektledare för Etablera Visus och
Henrik Schildt, projektledare på Cambio
för FVIS Grundimplementation, som
gästföreläsare i en regional
programaktivitet. Nu kan du ta del av
det inspelade mötet i efterhand.
Inspelningen gjordes i två delar.

Se del 1 här
Se del 2 här

Beslut om Visus fattat

Sussa samverkans styrgrupp
beslutade på styrgruppsmötet den
16 december 2021 att Visus som
namn på det gemensamma
vårdinformationsstödet kommer att
tas bort. Stödet bygger på Cambio
Cosmics journalsystem inklusive
ett antal speciallösningar unika för
Sussa samverkan.

– Initiativet till namnsättningen av vårt
gemensamma vårdinformationsstöd var
i grund och botten ett bra sätt att öka
både engagemanget och intresset för
vårt gemensamma arbete ute i
regionerna. Det hela är naturligtvis
olyckligt, men de ändrade
förutsättningarna för oss att nyttja
namnet gör att vi behöver dra i
handbromsen. Vi för just nu en dialog
med leverantören där syftet är att hitta
en lämplig benämning på den version
av Cosmic som Sussa utvecklar, säger
Jonas Rudenstam, Sussa samverkans
styrgruppsordförande under 2021.

Snart startar
förberedelser inför
acceptanstest

I vår påbörjar Sussa samverkans
FVISprogram förberedelserna
inför kommande ”acceptanstest”.
Acceptanstesten inom FVIS
programmet är inte en traditionell
produkttestning, utan syftar till att
programmet ska verifiera att
Cambios tjänsteleverans uppfyller
avtalad specifikation.

Det här betyder att programmet ska
verifiera att leverans och funktion
stämmer överens med vad som
kravställts. När verifieringen är
godkänd kan själva tjänsteleveransen
börja. Under oktoberdecember 2022
sker den första verifieringsperioden
(Acceptanstest 1) och under marsapril
2023 startar den andra. De
övergripande och regiongemensamma
första verifieringarna kommer att göras
i Region Västerbottens itmiljö. Därefter
tillkommer vissa, regionspecifika
verifieringar som behöver göras i
respektive regions egen itmiljö.

Införandestrategin på
gång

Under januari kommer införande
strategin och införandeplanen i
delprojekt Förbereda och
koordinera regionalt införande
(FÖKRI) att antas och senare i mars
kommer både utbildnings och
teststrategin.

Under de första månaderna har
delprojektet arbetar med att ta fram
strategier inom områdena införande,
utbildning och test. Regionala
representanter från samtliga regioner
deltar i syfte att säkerställa
återkopplingen till de regionala
programmen.

Programstyrgruppen deltog under
december
Införandestrategin med införandeplan
utformades under oktober och
november och styrgruppen fick
möjlighet att delta i arbetet under
december. I samband med det har
delprojektet kunnat fastställa
införandeplanen med tillhörande
produktionssättningsdatum. Den
gemensamma införandeplanen med
produktionssättningsdatum blir en viktig
utgångspunkt i det regionala arbetet
med att detaljplanera
produktionssättningen. Inom
arbetsströmmen fortsätter arbetet med
att titta på möjligheten att stötta den
regionala planeringen med metodik och
annat införandestöd.

– Det är viktigt att regionerna arbetar
vidare med leveranserna för att se vad
det betyder för det regionala
införandet, säger Fredric Holm,
delprojektledare FÖKRI.

Arbetet med utbildnings och
teststrategi fortsätter
Målsättningen är att tydligt kunna
presentera ett gemensamt
angreppssätt inom respektive område.
Även i det här arbetet är den tidigare
leveransen planerad för att skapa
förutsättningar för respektive region att
arbeta vidare utifrån regionala
förutsättningar. Under senare delen av
våren kommer arbetsströmmarna att
fortsätta arbetet med att sammanställa
de leveranser som ska bidra till att
spara tid för regionerna.

Se dragningen med Anders
Lif i efterhand

Den 24 november 2021 höll Anders
Lif, projektledare för Etablera Sussa
vårdstöd, en digital dragning om
projektet.

Nu kan du se inspelningen i efterhand.

Se inspelningen här

Nyheter 

Därför är vår
samverkan viktig

Programplanen för det centrala FVIS
programmet gör tydligt hur
samverkan är nyckeln till framgång
för införandet av vårt gemensamma
vårdinformationsstöd, något som
2022 års ordförande Niklas Lindberg
från Region Västerbotten också
skriver under på:
– Ibland kan det kännas enklare att
göra saker själv, men under
pandemin har regionerna inom
Sussa samverkan hjälpt och stärkt
varandra.

Sussa samverkan är en samverkansorganisation som startade redan på slutet av
nittiotalet och rymmer i dag flera gemensamma projekt, uppdrag och initiativ. FVIS
programmet är ett av dem. Samverkan sker i flera led: inom Sussa som organisation,
med de regionala programmen och med leverantören. Regionerna, och de
medarbetare som bidrar i de regionala FVISprogrammen, är Sussa samverkans
hjärtmuskel som ger liv till hela organisationen.

– Inom Sussa samverkansorganisation står det klart att vi är starkare tillsammans,
något som också blir tydligt i det dagliga samarbetet. En överläkare, tillika deltagare i
ett av delprojekten inom FVISprogrammet, poängterade under arbetet i en av
arbetsströmmarna hur de nio regionerna har mer lika arbetssätt än man först kan tro,
förklarar Niklas Lindberg.

Han fortsätter:

– I vår samverkan ryms mer än bara det operativa arbetet med att införa ett nytt
vårdinformationsstöd. Synonymt med samverkan är lagarbete, vi gör alltså det här
arbetet tillsammans. Alla nio regioner behöver dela med sig och bidra, inkludera och
inte exkludera, bjuda in och hjälpas åt, säger Niklas Lindberg, Region Västerbotten,
Sussa samverkans styrgruppsordförande under 2022.

Så säger programplanen
FVISprogrammets programplan antogs den 20 maj 2021 enligt beslut av Sussa
samverkans styrgrupp. De strategiska målen i programplanen, ihop med
framgångsfaktorerna för programmet, bekräftar detta:

• Sussa samverkan ska tillsammans möta utmaningar och nyttja resurser, lärdomar
och kompetens från alla regioner

• Regionerna ska få större möjlighet att stötta varandra i de förändringar de står
inför

• Regionerna betraktas som en kund och därmed en starkare part i nationella
samarbeten, med mer att säga till om

• Synergieffekter ska uppnås så att gemensamma resurser ger större nytta
samtidigt som kostnaden per region minskar (alternativt att kostnadshöjningar
bromsas)

• Samverkan, koordinering och beslutsfattande med ingående regioner sker enligt
överenskomna principer

• Sussa samverkan ska fortsätta samarbeta mot gemensamma mål och med tydlig
styrning och ledning, för att skapa förutsättningar för en gemensam
grundimplementation

• Gemensamma och målgruppsanpassade budskap

Arbete med gemensam värdegrund under 2022
Hösten 2021 tog Sussa samverkan tillsammans med leverantören fram värderingar
och principer för partnerskap, ett material som riktar sig till Sussa samverkan och
Cambio som avtalsparter. Principerna ska fungera som en vägledning för hur
parterna ska förhålla sig till varandra för att bidra till ett framgångsrikt samarbete. I år
kommer Sussa samverkan att jobba vidare med värdegrundsarbetet för både Sussa
samverkan som organisation och de regionala programmen. Syftet är att stärka vår
samverkan ytterligare. Mer information om hur och när det ska ske kommer.

Camilla Nilsson på It i
vårdendagen 

Den 2 december medverkade
Camilla Nilsson som föreläsare på
den digitala mässan It i vården
dagen.

Nu kan du se inspelningen från
framträdandet i efterhand. Camillas
presentation hittar du 58 minuter in i
inspelningen.

Här kan du se föreläsningen i efterhand

Börja omvärldsbevaka!

Nu kan du som jobbar inom Sussa
samverkan få regelbundna
omvärldsbevakningar till din mejl en gång
i månaden. I omvärldsbevakningen ingår
de senaste rubrikerna och nyheterna
inom it och digitalisering av vården i
Sverige och Norden.

Jag vill ha regelbunden
omvärldsbevakning

Månadens medarbetare: Johannes Mann

Johannes Mann är anställd av
Region Sörmland och jobbar
som controller i Sussa
samverkan.

Min roll är att förse styrgrupp och

https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=7aa4b0f2-16a3-4ce2-bd6d-704df1f0aa8b&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=7e50d89c-c279-470a-b4f5-ba2bdad83698&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.
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Sussa samverkans ordförande informerar

Som tillträdande ordförande för Sussa
samverkan där våra nio regioner ingår,
kommer här en presentation för de som
inte känner mig. Jag är en 52årig kille
som bor med min familj i Umeå och gillar
utomhuslivet med naturen, snön och jakt.
Jag har en klinisk bakgrund inom hälso
och sjukvården men har under de senaste
25 åren uteslutande jobbat med ledarskap
i olika branscher, situationer och
sammanhang. Viktigast för mig i min
vardag är att vårt nya
vårdinformationsstöd kommer att göra
nytta för våra medarbetare och att vi
spenderar mina och våra skattepengar på
absolut bästa sätt.

2022 blir det mest intensiva året hittills där
beställningar och svar (BOS),
operationsplanering, cytostatika och
anestesi/IVA är några områden med
särskilt fokus. Därtill blir arbetssätt, mallar,
läkemedel och remisser ytterligare stora
områden. Vår gemensamma förvaltning
kommer under projektet Etablera Sussa
vårdstöd att i mindre skala vara etablerad
mot slutet av året.

Niklas Lindberg, Sussa samverkans
ordförande under 2022.

Under senare delen av året kommer också
den första regionen i ordningen att gå in i
det så kallade acceptanstestet.

Sussa samverkans styrgrupp är styrgrupp
för både FVISprogrammet och andra
gemensamma, ingående projekt. Vi
kommer fokusera på att vara
programstyrgrupp, men som stöd till
projektledarna för Etablera Visus, Etablera
Sussa vårdstöd och Gemensam utveckling
av datalager, kommer också
projektstyrgrupper att starta.

Några ord från Camilla Nilsson

2022 är ett spännande år i Sussa
samverkan och FVISprogrammet. I år rör
vi oss mot acceptanstest och verifiering för
godkännande av den avtalade lösningen
som vi och Cambio har arbetat med de
senaste åren. Det är också året då projekt
FVIS Grundimplementation ska avslutas
och förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd ska
etableras. Dessutom går vår regionala
samverkan in i en ny, mer intensiv fas när
vi närmar oss sista delen i arbetet med
vårt gemensamma vårdinformationsstöd.
En helhetslösning som bland annat ska ge
vårdpersonal mer tid för patienten, vara ett
väl fungerande arbetsredskap för alla
verksamheter och yrkeskategorier,
möjliggöra nya arbetssätt och göra
patienter mer delaktiga i sin vård.

Camilla Nilsson, programledare.

Det kommer bli ett omvälvande år för
många av oss. Kanske både
utmanande och påfrestande men
förhoppningsvis också otroligt givande.
Vi närmar oss målet och det är jag nog
inte ensam om att se fram emot!

Programkontoret informerar

Sussa samverkans styrgrupp 2022

Därför är resurstillsättning
en utmaning inom Sussa
Det är en utmaning för regionerna att
avvara den kompetens som behövs inom
Sussa samverkan. Samtidigt är rätt
kompetens ett absolut måste för att vi ska
få framdrift i de gemensamma, komplexa
och förstås resurskrävande projekten.

För att det operativa arbetet i projekten
inom Sussa samverkan ska kunna starta
behöver resurser finnas på plats. Men
regionernas behov av framförhållning för
att kunna tillgängliggöra resurser är lång.
För de regionala kliniska resurserna
behöver verksamheten få in
resursbehovet med en framförhållning på
12 veckor och för resurser av mer
administrativ karaktär krävs en
framförhållning på minst 6 veckor.

Tidig delaktighet en nyckel
Det är viktigt att regionerna blir delaktiga
tidigt i processen  redan när vi
gemensamt beslutar att starta ett projekt
eller ett uppdrag. Om en resursinventering
görs i det skedet har vi skapat bättre
förutsättningar för regionerna att
möjliggöra resurstillsättningen av de
kompetenser som behövs för att säkra
projektet eller uppdragets leveranser.

I samverkan med delar av regional
samordning leder programkontoret ett
uppdrag som arbetar fram ett förslag på
en förbättrad resurstillsättningsprocess.
Förslaget ska återkopplas till regional
samordning den 18 januari.

Annelie Arvidsson,
programkontorsansvarig.

Karin Sjölinders uppdrag
förlängs
Region Västernorrland har nu förlängt
uppdraget för Sussa samverkans
programkontors medarbetare Karin
Sjölinder, som under 2021 haft ett
tillförordnat uppdrag. Det innebär att Karin
fortsätter sitt arbete under 2022 med
planering och uppföljning av
beslutsprocessen, mötesstrukturen och
ärendehantering.

Program och projektinformation

Aktuell status från
projekten

Statusrapporterna för programmet och
projekten hittar du alltid som en fast
punkt i nyhetsbreven.

Läs senaste statusrapporten

– Det Sussa och
Cambio gör
tillsammans är unikt

Ylva Hennig är Sverigechef på
Cambio och berättar i en kortare
intervju om hur arbetet i delprojekt
Verksamhetsanalys och lösning
fortlöper i de återstående
etapperna. Hon lyfter också det
unika samarbetet parterna emellan
som ett steg på vägen mot en
förbättrad hälso och sjukvård.

Ylva Hennig, Sverigechef Cambio.

Arbetet med etapp 15 i delprojekt Verksamhetsanalys och lösning inom FVIS
Grundimplementation tog stora kliv framåt under hösten 2021. Nu återstår ytterligare
två etapper, 6 och 7, där delprojektet i etapp 6 kommer att arbeta med de
konfigurationsbeslut som behöver tas för operationsmodulen Theatre Management
och funktionen för IVA/Anestesi (CIS). För att kunna ta besluten går delprojektet
igenom operationsprocessen utifrån planering, genomförande och postoperativ vård
samt intensivvårdsprocessen. Under etapp 7 ska konfigurationsbesluten för området
cytostatika tas.

– Det Sussa och Cambio gör tillsammans är unikt och det är verkligen roligt att få
vara en del av att utveckla vården i Sverige på det här sättet. Mina förväntningar på
samarbetet är att det fortsätter med samma goda klimat. Närmast ser jag fram emot
de kommande acceptanstesterna i slutet av 2022. När vi har passerat den milstolpen
tillsammans så kan vi komma igång och arbeta med att få systemet redo för
införande, säger Ylva Hennig.

Hon understryker på nytt det unika i arbetet och hur det bidrar till en positiv utveckling
för vården i Sverige:

– Det innebär såklart utmaningar och hårt arbete för regionerna att förankra den
gemensamma konfigurationen. Många medarbetare från de ingående regionerna i
Sussa samverkan är involverade i arbetet, och även ett stort antal från Cambio.
Tillsammans har vi kommit långt på vägen mot att förbättra svensk hälso och
sjukvård, säger Ylva Hennig.

Se inspelningen om FVIS
Grundimplementation i
Region Västernorrland 14
december

Den 14 december 2021 bjöd Region
Västernorrland in Jonas Elofsson,
projektledare för Etablera Visus och
Henrik Schildt, projektledare på Cambio
för FVIS Grundimplementation, som
gästföreläsare i en regional
programaktivitet. Nu kan du ta del av
det inspelade mötet i efterhand.
Inspelningen gjordes i två delar.

Se del 1 här
Se del 2 här

Beslut om Visus fattat

Sussa samverkans styrgrupp
beslutade på styrgruppsmötet den
16 december 2021 att Visus som
namn på det gemensamma
vårdinformationsstödet kommer att
tas bort. Stödet bygger på Cambio
Cosmics journalsystem inklusive
ett antal speciallösningar unika för
Sussa samverkan.

– Initiativet till namnsättningen av vårt
gemensamma vårdinformationsstöd var
i grund och botten ett bra sätt att öka
både engagemanget och intresset för
vårt gemensamma arbete ute i
regionerna. Det hela är naturligtvis
olyckligt, men de ändrade
förutsättningarna för oss att nyttja
namnet gör att vi behöver dra i
handbromsen. Vi för just nu en dialog
med leverantören där syftet är att hitta
en lämplig benämning på den version
av Cosmic som Sussa utvecklar, säger
Jonas Rudenstam, Sussa samverkans
styrgruppsordförande under 2021.

Snart startar
förberedelser inför
acceptanstest

I vår påbörjar Sussa samverkans
FVISprogram förberedelserna
inför kommande ”acceptanstest”.
Acceptanstesten inom FVIS
programmet är inte en traditionell
produkttestning, utan syftar till att
programmet ska verifiera att
Cambios tjänsteleverans uppfyller
avtalad specifikation.

Det här betyder att programmet ska
verifiera att leverans och funktion
stämmer överens med vad som
kravställts. När verifieringen är
godkänd kan själva tjänsteleveransen
börja. Under oktoberdecember 2022
sker den första verifieringsperioden
(Acceptanstest 1) och under marsapril
2023 startar den andra. De
övergripande och regiongemensamma
första verifieringarna kommer att göras
i Region Västerbottens itmiljö. Därefter
tillkommer vissa, regionspecifika
verifieringar som behöver göras i
respektive regions egen itmiljö.

Införandestrategin på
gång

Under januari kommer införande
strategin och införandeplanen i
delprojekt Förbereda och
koordinera regionalt införande
(FÖKRI) att antas och senare i mars
kommer både utbildnings och
teststrategin.

Under de första månaderna har
delprojektet arbetar med att ta fram
strategier inom områdena införande,
utbildning och test. Regionala
representanter från samtliga regioner
deltar i syfte att säkerställa
återkopplingen till de regionala
programmen.

Programstyrgruppen deltog under
december
Införandestrategin med införandeplan
utformades under oktober och
november och styrgruppen fick
möjlighet att delta i arbetet under
december. I samband med det har
delprojektet kunnat fastställa
införandeplanen med tillhörande
produktionssättningsdatum. Den
gemensamma införandeplanen med
produktionssättningsdatum blir en viktig
utgångspunkt i det regionala arbetet
med att detaljplanera
produktionssättningen. Inom
arbetsströmmen fortsätter arbetet med
att titta på möjligheten att stötta den
regionala planeringen med metodik och
annat införandestöd.

– Det är viktigt att regionerna arbetar
vidare med leveranserna för att se vad
det betyder för det regionala
införandet, säger Fredric Holm,
delprojektledare FÖKRI.

Arbetet med utbildnings och
teststrategi fortsätter
Målsättningen är att tydligt kunna
presentera ett gemensamt
angreppssätt inom respektive område.
Även i det här arbetet är den tidigare
leveransen planerad för att skapa
förutsättningar för respektive region att
arbeta vidare utifrån regionala
förutsättningar. Under senare delen av
våren kommer arbetsströmmarna att
fortsätta arbetet med att sammanställa
de leveranser som ska bidra till att
spara tid för regionerna.

Se dragningen med Anders
Lif i efterhand

Den 24 november 2021 höll Anders
Lif, projektledare för Etablera Sussa
vårdstöd, en digital dragning om
projektet.

Nu kan du se inspelningen i efterhand.

Se inspelningen här

Nyheter 

Därför är vår
samverkan viktig

Programplanen för det centrala FVIS
programmet gör tydligt hur
samverkan är nyckeln till framgång
för införandet av vårt gemensamma
vårdinformationsstöd, något som
2022 års ordförande Niklas Lindberg
från Region Västerbotten också
skriver under på:
– Ibland kan det kännas enklare att
göra saker själv, men under
pandemin har regionerna inom
Sussa samverkan hjälpt och stärkt
varandra.

Sussa samverkan är en samverkansorganisation som startade redan på slutet av
nittiotalet och rymmer i dag flera gemensamma projekt, uppdrag och initiativ. FVIS
programmet är ett av dem. Samverkan sker i flera led: inom Sussa som organisation,
med de regionala programmen och med leverantören. Regionerna, och de
medarbetare som bidrar i de regionala FVISprogrammen, är Sussa samverkans
hjärtmuskel som ger liv till hela organisationen.

– Inom Sussa samverkansorganisation står det klart att vi är starkare tillsammans,
något som också blir tydligt i det dagliga samarbetet. En överläkare, tillika deltagare i
ett av delprojekten inom FVISprogrammet, poängterade under arbetet i en av
arbetsströmmarna hur de nio regionerna har mer lika arbetssätt än man först kan tro,
förklarar Niklas Lindberg.

Han fortsätter:

– I vår samverkan ryms mer än bara det operativa arbetet med att införa ett nytt
vårdinformationsstöd. Synonymt med samverkan är lagarbete, vi gör alltså det här
arbetet tillsammans. Alla nio regioner behöver dela med sig och bidra, inkludera och
inte exkludera, bjuda in och hjälpas åt, säger Niklas Lindberg, Region Västerbotten,
Sussa samverkans styrgruppsordförande under 2022.

Så säger programplanen
FVISprogrammets programplan antogs den 20 maj 2021 enligt beslut av Sussa
samverkans styrgrupp. De strategiska målen i programplanen, ihop med
framgångsfaktorerna för programmet, bekräftar detta:

• Sussa samverkan ska tillsammans möta utmaningar och nyttja resurser, lärdomar
och kompetens från alla regioner

• Regionerna ska få större möjlighet att stötta varandra i de förändringar de står
inför

• Regionerna betraktas som en kund och därmed en starkare part i nationella
samarbeten, med mer att säga till om

• Synergieffekter ska uppnås så att gemensamma resurser ger större nytta
samtidigt som kostnaden per region minskar (alternativt att kostnadshöjningar
bromsas)

• Samverkan, koordinering och beslutsfattande med ingående regioner sker enligt
överenskomna principer

• Sussa samverkan ska fortsätta samarbeta mot gemensamma mål och med tydlig
styrning och ledning, för att skapa förutsättningar för en gemensam
grundimplementation

• Gemensamma och målgruppsanpassade budskap

Arbete med gemensam värdegrund under 2022
Hösten 2021 tog Sussa samverkan tillsammans med leverantören fram värderingar
och principer för partnerskap, ett material som riktar sig till Sussa samverkan och
Cambio som avtalsparter. Principerna ska fungera som en vägledning för hur
parterna ska förhålla sig till varandra för att bidra till ett framgångsrikt samarbete. I år
kommer Sussa samverkan att jobba vidare med värdegrundsarbetet för både Sussa
samverkan som organisation och de regionala programmen. Syftet är att stärka vår
samverkan ytterligare. Mer information om hur och när det ska ske kommer.

Camilla Nilsson på It i
vårdendagen 

Den 2 december medverkade
Camilla Nilsson som föreläsare på
den digitala mässan It i vården
dagen.

Nu kan du se inspelningen från
framträdandet i efterhand. Camillas
presentation hittar du 58 minuter in i
inspelningen.

Här kan du se föreläsningen i efterhand

Börja omvärldsbevaka!

Nu kan du som jobbar inom Sussa
samverkan få regelbundna
omvärldsbevakningar till din mejl en gång
i månaden. I omvärldsbevakningen ingår
de senaste rubrikerna och nyheterna
inom it och digitalisering av vården i
Sverige och Norden.

Jag vill ha regelbunden
omvärldsbevakning

Månadens medarbetare: Johannes Mann

Johannes Mann är anställd av
Region Sörmland och jobbar
som controller i Sussa
samverkan.

Min roll är att förse styrgrupp och

https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=9a3ff576-ba91-4130-9797-1b44879f614e&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=2c3e70f8-032e-4029-aaf4-4a79f250872e&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.
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Sussa samverkans ordförande informerar

Som tillträdande ordförande för Sussa
samverkan där våra nio regioner ingår,
kommer här en presentation för de som
inte känner mig. Jag är en 52årig kille
som bor med min familj i Umeå och gillar
utomhuslivet med naturen, snön och jakt.
Jag har en klinisk bakgrund inom hälso
och sjukvården men har under de senaste
25 åren uteslutande jobbat med ledarskap
i olika branscher, situationer och
sammanhang. Viktigast för mig i min
vardag är att vårt nya
vårdinformationsstöd kommer att göra
nytta för våra medarbetare och att vi
spenderar mina och våra skattepengar på
absolut bästa sätt.

2022 blir det mest intensiva året hittills där
beställningar och svar (BOS),
operationsplanering, cytostatika och
anestesi/IVA är några områden med
särskilt fokus. Därtill blir arbetssätt, mallar,
läkemedel och remisser ytterligare stora
områden. Vår gemensamma förvaltning
kommer under projektet Etablera Sussa
vårdstöd att i mindre skala vara etablerad
mot slutet av året.

Niklas Lindberg, Sussa samverkans
ordförande under 2022.

Under senare delen av året kommer också
den första regionen i ordningen att gå in i
det så kallade acceptanstestet.

Sussa samverkans styrgrupp är styrgrupp
för både FVISprogrammet och andra
gemensamma, ingående projekt. Vi
kommer fokusera på att vara
programstyrgrupp, men som stöd till
projektledarna för Etablera Visus, Etablera
Sussa vårdstöd och Gemensam utveckling
av datalager, kommer också
projektstyrgrupper att starta.

Några ord från Camilla Nilsson

2022 är ett spännande år i Sussa
samverkan och FVISprogrammet. I år rör
vi oss mot acceptanstest och verifiering för
godkännande av den avtalade lösningen
som vi och Cambio har arbetat med de
senaste åren. Det är också året då projekt
FVIS Grundimplementation ska avslutas
och förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd ska
etableras. Dessutom går vår regionala
samverkan in i en ny, mer intensiv fas när
vi närmar oss sista delen i arbetet med
vårt gemensamma vårdinformationsstöd.
En helhetslösning som bland annat ska ge
vårdpersonal mer tid för patienten, vara ett
väl fungerande arbetsredskap för alla
verksamheter och yrkeskategorier,
möjliggöra nya arbetssätt och göra
patienter mer delaktiga i sin vård.

Camilla Nilsson, programledare.

Det kommer bli ett omvälvande år för
många av oss. Kanske både
utmanande och påfrestande men
förhoppningsvis också otroligt givande.
Vi närmar oss målet och det är jag nog
inte ensam om att se fram emot!

Programkontoret informerar

Sussa samverkans styrgrupp 2022

Därför är resurstillsättning
en utmaning inom Sussa
Det är en utmaning för regionerna att
avvara den kompetens som behövs inom
Sussa samverkan. Samtidigt är rätt
kompetens ett absolut måste för att vi ska
få framdrift i de gemensamma, komplexa
och förstås resurskrävande projekten.

För att det operativa arbetet i projekten
inom Sussa samverkan ska kunna starta
behöver resurser finnas på plats. Men
regionernas behov av framförhållning för
att kunna tillgängliggöra resurser är lång.
För de regionala kliniska resurserna
behöver verksamheten få in
resursbehovet med en framförhållning på
12 veckor och för resurser av mer
administrativ karaktär krävs en
framförhållning på minst 6 veckor.

Tidig delaktighet en nyckel
Det är viktigt att regionerna blir delaktiga
tidigt i processen  redan när vi
gemensamt beslutar att starta ett projekt
eller ett uppdrag. Om en resursinventering
görs i det skedet har vi skapat bättre
förutsättningar för regionerna att
möjliggöra resurstillsättningen av de
kompetenser som behövs för att säkra
projektet eller uppdragets leveranser.

I samverkan med delar av regional
samordning leder programkontoret ett
uppdrag som arbetar fram ett förslag på
en förbättrad resurstillsättningsprocess.
Förslaget ska återkopplas till regional
samordning den 18 januari.

Annelie Arvidsson,
programkontorsansvarig.

Karin Sjölinders uppdrag
förlängs
Region Västernorrland har nu förlängt
uppdraget för Sussa samverkans
programkontors medarbetare Karin
Sjölinder, som under 2021 haft ett
tillförordnat uppdrag. Det innebär att Karin
fortsätter sitt arbete under 2022 med
planering och uppföljning av
beslutsprocessen, mötesstrukturen och
ärendehantering.

Program och projektinformation

Aktuell status från
projekten

Statusrapporterna för programmet och
projekten hittar du alltid som en fast
punkt i nyhetsbreven.

Läs senaste statusrapporten

– Det Sussa och
Cambio gör
tillsammans är unikt

Ylva Hennig är Sverigechef på
Cambio och berättar i en kortare
intervju om hur arbetet i delprojekt
Verksamhetsanalys och lösning
fortlöper i de återstående
etapperna. Hon lyfter också det
unika samarbetet parterna emellan
som ett steg på vägen mot en
förbättrad hälso och sjukvård.

Ylva Hennig, Sverigechef Cambio.

Arbetet med etapp 15 i delprojekt Verksamhetsanalys och lösning inom FVIS
Grundimplementation tog stora kliv framåt under hösten 2021. Nu återstår ytterligare
två etapper, 6 och 7, där delprojektet i etapp 6 kommer att arbeta med de
konfigurationsbeslut som behöver tas för operationsmodulen Theatre Management
och funktionen för IVA/Anestesi (CIS). För att kunna ta besluten går delprojektet
igenom operationsprocessen utifrån planering, genomförande och postoperativ vård
samt intensivvårdsprocessen. Under etapp 7 ska konfigurationsbesluten för området
cytostatika tas.

– Det Sussa och Cambio gör tillsammans är unikt och det är verkligen roligt att få
vara en del av att utveckla vården i Sverige på det här sättet. Mina förväntningar på
samarbetet är att det fortsätter med samma goda klimat. Närmast ser jag fram emot
de kommande acceptanstesterna i slutet av 2022. När vi har passerat den milstolpen
tillsammans så kan vi komma igång och arbeta med att få systemet redo för
införande, säger Ylva Hennig.

Hon understryker på nytt det unika i arbetet och hur det bidrar till en positiv utveckling
för vården i Sverige:

– Det innebär såklart utmaningar och hårt arbete för regionerna att förankra den
gemensamma konfigurationen. Många medarbetare från de ingående regionerna i
Sussa samverkan är involverade i arbetet, och även ett stort antal från Cambio.
Tillsammans har vi kommit långt på vägen mot att förbättra svensk hälso och
sjukvård, säger Ylva Hennig.

Se inspelningen om FVIS
Grundimplementation i
Region Västernorrland 14
december

Den 14 december 2021 bjöd Region
Västernorrland in Jonas Elofsson,
projektledare för Etablera Visus och
Henrik Schildt, projektledare på Cambio
för FVIS Grundimplementation, som
gästföreläsare i en regional
programaktivitet. Nu kan du ta del av
det inspelade mötet i efterhand.
Inspelningen gjordes i två delar.

Se del 1 här
Se del 2 här

Beslut om Visus fattat

Sussa samverkans styrgrupp
beslutade på styrgruppsmötet den
16 december 2021 att Visus som
namn på det gemensamma
vårdinformationsstödet kommer att
tas bort. Stödet bygger på Cambio
Cosmics journalsystem inklusive
ett antal speciallösningar unika för
Sussa samverkan.

– Initiativet till namnsättningen av vårt
gemensamma vårdinformationsstöd var
i grund och botten ett bra sätt att öka
både engagemanget och intresset för
vårt gemensamma arbete ute i
regionerna. Det hela är naturligtvis
olyckligt, men de ändrade
förutsättningarna för oss att nyttja
namnet gör att vi behöver dra i
handbromsen. Vi för just nu en dialog
med leverantören där syftet är att hitta
en lämplig benämning på den version
av Cosmic som Sussa utvecklar, säger
Jonas Rudenstam, Sussa samverkans
styrgruppsordförande under 2021.

Snart startar
förberedelser inför
acceptanstest

I vår påbörjar Sussa samverkans
FVISprogram förberedelserna
inför kommande ”acceptanstest”.
Acceptanstesten inom FVIS
programmet är inte en traditionell
produkttestning, utan syftar till att
programmet ska verifiera att
Cambios tjänsteleverans uppfyller
avtalad specifikation.

Det här betyder att programmet ska
verifiera att leverans och funktion
stämmer överens med vad som
kravställts. När verifieringen är
godkänd kan själva tjänsteleveransen
börja. Under oktoberdecember 2022
sker den första verifieringsperioden
(Acceptanstest 1) och under marsapril
2023 startar den andra. De
övergripande och regiongemensamma
första verifieringarna kommer att göras
i Region Västerbottens itmiljö. Därefter
tillkommer vissa, regionspecifika
verifieringar som behöver göras i
respektive regions egen itmiljö.

Införandestrategin på
gång

Under januari kommer införande
strategin och införandeplanen i
delprojekt Förbereda och
koordinera regionalt införande
(FÖKRI) att antas och senare i mars
kommer både utbildnings och
teststrategin.

Under de första månaderna har
delprojektet arbetar med att ta fram
strategier inom områdena införande,
utbildning och test. Regionala
representanter från samtliga regioner
deltar i syfte att säkerställa
återkopplingen till de regionala
programmen.

Programstyrgruppen deltog under
december
Införandestrategin med införandeplan
utformades under oktober och
november och styrgruppen fick
möjlighet att delta i arbetet under
december. I samband med det har
delprojektet kunnat fastställa
införandeplanen med tillhörande
produktionssättningsdatum. Den
gemensamma införandeplanen med
produktionssättningsdatum blir en viktig
utgångspunkt i det regionala arbetet
med att detaljplanera
produktionssättningen. Inom
arbetsströmmen fortsätter arbetet med
att titta på möjligheten att stötta den
regionala planeringen med metodik och
annat införandestöd.

– Det är viktigt att regionerna arbetar
vidare med leveranserna för att se vad
det betyder för det regionala
införandet, säger Fredric Holm,
delprojektledare FÖKRI.

Arbetet med utbildnings och
teststrategi fortsätter
Målsättningen är att tydligt kunna
presentera ett gemensamt
angreppssätt inom respektive område.
Även i det här arbetet är den tidigare
leveransen planerad för att skapa
förutsättningar för respektive region att
arbeta vidare utifrån regionala
förutsättningar. Under senare delen av
våren kommer arbetsströmmarna att
fortsätta arbetet med att sammanställa
de leveranser som ska bidra till att
spara tid för regionerna.

Se dragningen med Anders
Lif i efterhand

Den 24 november 2021 höll Anders
Lif, projektledare för Etablera Sussa
vårdstöd, en digital dragning om
projektet.

Nu kan du se inspelningen i efterhand.

Se inspelningen här

Nyheter 

Därför är vår
samverkan viktig

Programplanen för det centrala FVIS
programmet gör tydligt hur
samverkan är nyckeln till framgång
för införandet av vårt gemensamma
vårdinformationsstöd, något som
2022 års ordförande Niklas Lindberg
från Region Västerbotten också
skriver under på:
– Ibland kan det kännas enklare att
göra saker själv, men under
pandemin har regionerna inom
Sussa samverkan hjälpt och stärkt
varandra.

Sussa samverkan är en samverkansorganisation som startade redan på slutet av
nittiotalet och rymmer i dag flera gemensamma projekt, uppdrag och initiativ. FVIS
programmet är ett av dem. Samverkan sker i flera led: inom Sussa som organisation,
med de regionala programmen och med leverantören. Regionerna, och de
medarbetare som bidrar i de regionala FVISprogrammen, är Sussa samverkans
hjärtmuskel som ger liv till hela organisationen.

– Inom Sussa samverkansorganisation står det klart att vi är starkare tillsammans,
något som också blir tydligt i det dagliga samarbetet. En överläkare, tillika deltagare i
ett av delprojekten inom FVISprogrammet, poängterade under arbetet i en av
arbetsströmmarna hur de nio regionerna har mer lika arbetssätt än man först kan tro,
förklarar Niklas Lindberg.

Han fortsätter:

– I vår samverkan ryms mer än bara det operativa arbetet med att införa ett nytt
vårdinformationsstöd. Synonymt med samverkan är lagarbete, vi gör alltså det här
arbetet tillsammans. Alla nio regioner behöver dela med sig och bidra, inkludera och
inte exkludera, bjuda in och hjälpas åt, säger Niklas Lindberg, Region Västerbotten,
Sussa samverkans styrgruppsordförande under 2022.

Så säger programplanen
FVISprogrammets programplan antogs den 20 maj 2021 enligt beslut av Sussa
samverkans styrgrupp. De strategiska målen i programplanen, ihop med
framgångsfaktorerna för programmet, bekräftar detta:

• Sussa samverkan ska tillsammans möta utmaningar och nyttja resurser, lärdomar
och kompetens från alla regioner

• Regionerna ska få större möjlighet att stötta varandra i de förändringar de står
inför

• Regionerna betraktas som en kund och därmed en starkare part i nationella
samarbeten, med mer att säga till om

• Synergieffekter ska uppnås så att gemensamma resurser ger större nytta
samtidigt som kostnaden per region minskar (alternativt att kostnadshöjningar
bromsas)

• Samverkan, koordinering och beslutsfattande med ingående regioner sker enligt
överenskomna principer

• Sussa samverkan ska fortsätta samarbeta mot gemensamma mål och med tydlig
styrning och ledning, för att skapa förutsättningar för en gemensam
grundimplementation

• Gemensamma och målgruppsanpassade budskap

Arbete med gemensam värdegrund under 2022
Hösten 2021 tog Sussa samverkan tillsammans med leverantören fram värderingar
och principer för partnerskap, ett material som riktar sig till Sussa samverkan och
Cambio som avtalsparter. Principerna ska fungera som en vägledning för hur
parterna ska förhålla sig till varandra för att bidra till ett framgångsrikt samarbete. I år
kommer Sussa samverkan att jobba vidare med värdegrundsarbetet för både Sussa
samverkan som organisation och de regionala programmen. Syftet är att stärka vår
samverkan ytterligare. Mer information om hur och när det ska ske kommer.

Camilla Nilsson på It i
vårdendagen 

Den 2 december medverkade
Camilla Nilsson som föreläsare på
den digitala mässan It i vården
dagen.

Nu kan du se inspelningen från
framträdandet i efterhand. Camillas
presentation hittar du 58 minuter in i
inspelningen.

Här kan du se föreläsningen i efterhand

Börja omvärldsbevaka!

Nu kan du som jobbar inom Sussa
samverkan få regelbundna
omvärldsbevakningar till din mejl en gång
i månaden. I omvärldsbevakningen ingår
de senaste rubrikerna och nyheterna
inom it och digitalisering av vården i
Sverige och Norden.

Jag vill ha regelbunden
omvärldsbevakning

Månadens medarbetare: Johannes Mann

Johannes Mann är anställd av
Region Sörmland och jobbar
som controller i Sussa
samverkan.

Min roll är att förse styrgrupp och
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