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Sussa samverkans ordförande informerar 
 

 
Jag brukar säga att när vi väl börjar arbeta i 
Cosmic kommer det att bli bättre för de 
flesta - men inte för alla. Helheten är dock 
viktigare än enskilda delar. Det här är ett 
perspektiv som kan vara svårt att förhålla 
sig till eftersom det finns verksamheter med 
system och lösningar som egentligen 
fungerar bättre än vad Cosmic kommer att 
göra. Vi behöver därför komma ihåg att 
Cosmic och den helhetslösning vi får ger 
möjligheter till utveckling och förbättringar 
över tid. Allt kommer inte att vara perfekt 
från produktionsstart. Men Cosmic är ett 
vårdinformationsstöd med bättre 
förutsättningar för utveckling än någon 
regions befintliga vårdinformationsstöd. 

Nu spurtar vi mot det viktiga delmålet i form 
av det första acceptanstestet i höst. Då ska 
vi testa att den gemensamma 
konfigurationen lever upp till de krav vi 
avtalat med leverantören. Under vår långa 
resa från upphandlingen och fram till 
produktionsstart kommer det hända en hel 
del, bland annat kommer förväntningarna 

   

  

Niklas Lindberg, Region Västerbotten, 
Sussa samverkans ordförande. 
 
Efter acceptanstest ett och två när 
grundkonfigurationen levererats fortsätter 
vårt gemensamma arbete med 
anpassningen av Cosmic i projekt Etablera 
FVIS. Under arbetet samlar vi in behov och 
önskemål om utveckling eller förändring av 
Cosmic i en särskild process. Processen 
finns till för att prioritera och undersöka om 
de föreslagna utvecklingarna ryms inom 
ramen för leverantörsavtalet. Vi kan också 
behöva föra en dialog med leverantören 



inom vården ändras, lagar göras om och 
nya arbetssätt etableras. Men det är de 
avtalade kraven som leverantören jobbar 
efter och som ska verifieras i höstens 
acceptanstest. 

 

och utreda om den eventuella utvecklingen 
kan göras före produktionsstart eller efter. 

Det här är ett arbete som är särskilt 
utmanande just nu när vi behöver lägga 
fokus på leveranserna inom respektive 
projekt. Vi behöver alltså förbereda oss på 
att Cosmic vid produktionsstart inte 
kommer att uppfylla precis allas önskemål 
och förhoppningar. Men på sikt blir det 
bättre. 

   

 

  
 

  

 

Några ord från Camilla Nilsson 
 

 

Vi närmar oss viktiga milstolpar och beslut 
och det märks att tempot i projekten har 
ökat. Många frågeställningar ställs nu på 
sin spets. I fokus är den avtalade lösningen 
och de leveranser som ska ske det 
närmaste året och ju närmare vi kommer 
tidpunkten för produktionsstart, desto 
mindre utrymme finns det för otydlighet 
eller lösa trådar. 

Vi är många som arbetar inom Sussa 
samverkans FVIS-program och är en stor 
utmaning att hålla ihop de olika delarna 
inom programmet. Vi har nu projektplaner, 
delprojektplaner och projektstyrgrupper för 
alla projekt och delprojekt. Nu återstår 
programmets planering inklusive alla 
milstolpar, beslut och leveranser, ett arbete 
som jag gör tillsammans med Wendela 
Schildt och Erica Lorentzson. 
Programplaneringen är nödvändig för att 
kunna hålla ihop, prioritera och följa upp allt 
som genomförs och ska genomföras ur ett 
helhetsperspektiv. Det är många spridda 
dokument och planer att föra samman, men 
vi måste identifiera allt som ingår. Alla delar 
som ingår i programmets åtagande ska 
beskrivas och även de regionala aktiviteter 
och leveranser som har beroenden till de 
Sussa-gemensamma projektleveranserna 

   

  

Camilla Nilsson, programledare. 
 
Ett annat led i arbetet är att nyttja 
programplaneringen för att kunna 
visualisera vad som ska ske och när det 
ska ske, samt för att vi ska kunna prata 
om fakta i så stor utsträckning som 
möjligt. Framöver ligger som sagt fokus 
på den avtalade lösningen och 
leveranserna och det är viktigt att vi får 
förutsättningar att lägga tid och 
engagemang på rätt saker. 
Förhoppningsvis kan 
programplaneringen bidra till det. 

Vi närmar oss också påsk och jag ser 
fram emot några lediga och kravlösa 
dagar med vila och trevligt umgänge. 
Glad påsk! 

 



ska identifieras. Här bistår de regionala 
programmen med hjälp. 

 

  

 

  
 

  

 

Programkontoret informerar 
 

 

  

Ny mejlsignatur för dig som 
jobbar inom Sussa 
samverkan 
 
Nu finns en ny mejlsignatur i Sussa-manér 
för dig som arbetar, eller har ett uppdrag 
inom, Sussa samverkan. Mejlsignaturen 
inkluderar samtliga nio regioners logotyper 
och visionen för Sussa samverkan: 
"Tillsammans för framtidens hälsa och 
sjukvård". Använd om du vill. 

För åtkomst till mallen för signaturen och 
mer information om hur du byter din 
signatur, mejla samverkanskontoret. 

 
Inspelad introduktion för 
styrgruppsmedlemmar 
 
Nu kan du som styrgruppsmedlem se 
inspelningen av den introduktion för 
styrgruppsmedlemmar som hölls den 5 
april via Teams. 
  

Till inspelningen på Sussa samverkans 

Youtube-konto 

 

   

  

Annelie Arvidsson, 
programkontorsansvarig. 

Nytt sätt att rapportera 
status för program- och 
projektledare 
 
I februari började vi använda 
projektverktyget Antura som underlag 
för uppföljning av pågående program 
och projekt inom Sussa samverkan.  

I Antura registrerar du som program- eller 
projektledare status för ditt program eller 
projekt (tid, kostnad, resultat, resurser, 
beslut och lägesbeskrivning) inklusive minst 
fem av ditt program eller projekts mest 
kritiska risker. 

Lathund på Projektplatsen 
Det finns en lathund för hur du registrerar 
status i Antura på Projektplatsen. 
Samverkanskontoret ansvarar för att 
registrera föregående månads ekonomiska 
utfall (för program och projekt) och när det 
är gjort kan program- eller projektledare 
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göra en bedömning av sitt program eller 
projekt. När du rapporterat in status i 
Antura hjälper samverkanskontoret till med 
att plocka ut informationen från Antura och 
för över det till den statusrapport som 
presenteras på det månadsvisa 
styrgruppsmötet. 
  

Mejla samverkanskontoret för åtkomst till 

lathunden 
   

 

  
 

  

 

Program- och projektinformation 
 

 

  

Nu startar förberedelser inför acceptanstest 

Första veckan i maj ska medarbetare från Sussa samverkans nio regioner få en 
genomgång av de funktioner i Cosmic som de också ska acceptanstesta till 
hösten. Syftet är att ge medarbetarna ökad kunskap om Cosmic och 
förutsättningar att bidra i testarbetet på ett bra sätt. 

Leverantören Cambio bjuder in till en leveransgenomgång som ska rusta 
medarbetarna inför acceptanstestet senare i höst. Syftet är att medarbetarna ska få en 
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genomgång av de systemfunktioner och den tjänsteleverans som sedan ska testas 
skarpt i samband med acceptanstesterna senare i år. Arbetet beräknas pågå under ca 
sex veckor med start i maj. Alla delprojekt inom projekt FVIS Grundimplementation 
berörs av leveransgenomgången, men den största genomgången görs inom delprojekt 
Verksamhetsanalys och lösning (VAL) som arbetar med att utveckla och anpassa den 
regiongemensamma utformningen av Cosmic. 

Totalt räknar projekt FVIS Grundimplementation med att leveransgenomgången 
kommer att omfatta omkring 200-300 medarbetare från regionerna. 

Acceptanstest är inte lika med slutanvändartest 
Det är viktigt att tydliggöra att acceptanstesten som startar hösten 2022 och fortsätter 
en bit in i 2023 inte motsvarar de slutanvändartester som ska utföras i varje region 
inför den skarpa produktionsstarten. Acceptanstesten syftar till att genom tester 
kontrollera den avtalade funktionalitet som överenskommits i avtalen mellan Cambio 
och regionerna inom Sussa samverkan. 

Inför respektive regions skarpa produktionsstart kommer ytterligare tester att 
genomföras, så kallade slutanvändartester. Syftet med dem är att bekräfta att Cosmic 
och de integrerade systemen fungerar som de ska och löser behoven. 

Leveransgenomgången - en viktig insats 
Leveransgenomgången är ett viktigt led i förberedelserna av acceptanstestet. Därför 
ska leverantören också utbilda medarbetarna i testverktyget för att arbetet ska gå så 
smidigt som möjligt. Man har också tagit höjd för att tillsätta ett större antal 
medarbetare än vad som initialt krävs. Jonas Elofsson leder projekt Etablera FVIS 
inom Sussa samverkans FVIS-program och projekt FVIS Grundimplementation 
tillsammans med leverantören. Han förklarar varför: 

– Vi behöver i största möjliga mån se till att de medarbetare som acceptanstestar 
längre fram i höst också är samma medarbetare som deltar i leveransgenomgången 
och därmed är så väl förberedda som de kan vara. Om vi har en större andel resurser 
som medverkar i leveransgenomgången ökar vi chansen att flera av dem också kan 
bidra i acceptanstesten. Vi har alltså tagit höjd för eventuell sjukfrånvaro eller 
oplanerad ledighet, säger Jonas. 

 

  

 

 

  

   

  



Nätverksanslutning 
mellan Cambio och 
regionerna på plats 
 
Nu är det möjligt att överföra 
datakommunikation mellan alla 
regioner inom Sussa samverkan och 
leverantören Cambios datacenter. 
Det sker via nätverksanslutning 
genom fysiska fiberdragningar. 

Nätverksanslutningen kallas WAN (Wide 
Area Network) och installerades 
sommaren 2021 i Region Västerbotten 
med lyckat resultat. Arbetet ingår i 
delprojektet Etablera drift och förvaltning 
(EDF) inom projekt FVIS 
grundimplementation. Delprojektet 
ansvarar för att planera, fastställa och 
etablera drift, support och förvaltning av 
det nya vårdinformationsstödet. 

– Nu har vi den fysiska kopplingen 
installerad mellan alla regioner och 
datacenter, en förutsättning för den 
kommande faktiska etableringen av 
Cosmic-klienterna i regionen, säger 
Karin Back, arbetsströmsledare drift och 
teknik inom delprojektet EDF. 

Hur funkar överföringen? 
Nätverksanslutningen går till en lokal 
anslutningspunkt hos regionen och från 
den kommer sedan det lokala nätverket 
att distribuera datakommunikationen 
vidare. 

 

Du vet väl att du kan se 
digitala informations-
tillfällen i efterhand? 

De digitala informationstillfällena 
med de olika projekten och 
delprojekten inom Sussa samverkans 
FVIS-program spelas alltid in. 

Inspelningar publiceras i efterhand på 
Sussa samverkans Youtube-konto. 
Innan publicering behöver varje 
inspelning textas enligt 
webbtillgänglighetskrav. Det dröjer 
därför några dagar innan du kan ta del 
av den. 

Var hittar jag inspelningen? 
Det inspelade materialet läggs efter 
textning upp på era regionala intranäts 
FVIS-sidor alternativt Teamsytor. Stäm 
gärna av med din regionala FVIS-
kommunikatör om exakt var du hittar 
inspelningen. 

Till Sussa samverkans Youtube-konto 
  

 

  

 

 

Etapp två i delprojekt AG 
startar i maj 
 
I början av maj startar etapp 2 i 
delprojekt Arbetssätt och gemensam 
konfiguration (AG) inom projekt 
Etablera FVIS. Arbetet genomförs i 
sju olika arbetsströmmar. 
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De arbetsströmmar som ingår fokuserar 
på cancer, rörelseorganens sjukdomar, 
reumatiska sjukdomar, lung/allergi, 
mage/tarm, äldres hälsa och 
rehab/habilitering. Expertgrupper och 
kompetensteam kommer att stötta 
arbetet och säkerställa framdrift i 
delprojektet. Arbetet syftar dels till att ta 
fram underlag till den gemensamma 
konfigurationen av Cosmic, och därefter 
verifiera den. Om det kommer att 
behövas nya arbetssätt i samband med 
införandet av Cosmic kommer 
arbetsgrupperna också att beskriva 
dessa. 

 

Projektet som ska 
förverkliga gemensamma 
lösningar för ett datalager 
 
I februari startade projekt Gemensam 
utveckling av datalager (GUAD). 
Projektet har därefter fått en 
projektledare och en 
projektstyrgrupp som tillsammans 
sätter ramarna för arbetet med att 
upprätta gemensamma lösningar för 
regionernas datalager. 

Gemensamma lösningar för regionernas 
datalager, vad innebär egentligen det? 
Kort beskrivet handlar det om att på ett 
samlat sätt tillhandahålla bland annat 
tekniska lösningar, datamodeller, 
ramverk, kod/skript, principer och 
processer. Ambitionen är att 
effektivisera utvecklingen och 
förvaltningen av respektive regions 
datalagerlösningar. Cosmic kommer inte 
att tillgängliggöra utdata för olika behov 
eller nya behov, utan det handlar enbart 
om data som avtalats för vissa 
myndighetsregister. 

Projektets grundidé 
I den preliminära projektplanen (som 
blev beslutad av programstyrgruppen i 
mars) beskrivs projektidén. Den bygger 
på att nå en så kallad ambitionsnivå 1 
vilket betyder att projektet ska arbeta 
fram ett gemensamt sätt att rapportera 
till lagstadgade myndighetsregister och 
hälsodataregister. Funktionen ska 
kunna nyttjas av alla nio regioner. Det 
finns naturligtvis mer att samverka kring 
på sikt. I de fallen kommer projektet att 
ta fram förutsättningar för fortsatt 
gemensam utveckling när det gäller 
högre ambitionsnivåer, till exempel 
gällande övrig rapportering till nationella 
register samt för intern kritisk uppföljning 
och interna ekonomiunderlag. 

– Möjligheterna till en god och 
fungerande samverkan inom ramen för 
utveckling av regionernas datahantering 
är stora. Ringar på vattnet kan skapas 



för ett nationellt perspektiv för en lång 
tid framåt, säger Maria Bergström, 
projektledare. 

 

  

 

  
 

  

 

Nyheter  
 

 

  

Camilla Nilsson (vänster) och Wendela Schildt. 

Tillsammans leder de Sussa samverkans 
FVIS-program 
 
Sussa samverkans FVIS-program har i mitten på mars fått förstärkning i form av 
en biträdande programledare. Wendela Schildt kliver på den rollen och kommer 
tillsammans med programledare Camilla Nilsson att hålla ihop arbetet inom 
FVIS-programmet. 

Camilla Nilsson, anställd i Region Västerbotten, klev på rollen som programledare för 
Sussa samverkans FVIS-program vid årsskiftet 2020/2021. Hon har lång erfarenhet 
inom it- och verksamhetsutveckling och har tidigare suttit på flera ledande roller inom 
regionen. Rollen som programledare för FVIS-programmet är förstås unik och en kritisk 
del av uppdraget är att hålla ihop nio regioners samarbete, något som aldrig förut 
gjorts i Sverige. På programstyrgruppsmötet i februari 2022 beslutade 
programstyrgruppen att godkänna tillsättandet av en biträdande programledare och i 
mitten på mars startade Wendela Schildt sin nya roll. Wendela har jobbat som 
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programkoordinator i samverkanskontoret sen mars 2021 men har flera års erfarenhet 
av att leda och styra program och projekt. 

– Jag tycker om att arbeta i projekt som spänner över många olika delar i en 
verksamhet och som involverar olika yrkesroller som tillsammans arbetar mot ett 
gemensamt mål. Inom FVIS-programmet finns verkligen de här olika delarna och jag 
upplever också att det finns ett stort engagemang som är nyckeln till bra leveranser. 
Jag ser fram emot fortsatt arbete inom programmet och med Cambio, säger Wendela 
Schildt, biträdande programledare. 

Ytterligare förstärkning till programmet 
Det rör på sig inom fler delar av FVIS-programmet. Erica Lorentzson, anställd i Region 
Västerbotten och tidigare både regional samordnare och lösningsansvarig inom projekt 
FVIS Grundimplementation, går nu över till en heltidstjänst som lösningsansvarig i 
Sussas FVIS-program. Tillsammans med Camilla Nilsson och Wendela Schildt blir hon 
en viktig del i det fortsatta arbetet med Cosmic. 

– Förstärkningen som Wendela och Erica innebär kommer att bidra till ytterligare kraft 
som behövs nu när vi växlar upp arbetet rejält under året. Fokus den närmaste tiden 
kommer vara på att planera och visualisera programmets åtagande fram till och med 
regionernas produktionsstart. Det här är något som jag har velat få fram sedan jag kom 
in i Sussa och tack vare att vi nu blir fler, så är detta möjligt att genomföra. (Citat 
Camilla), säger Camilla Nilsson, programledare.  

 

  

 

 

  

Nu vårstädar vi på Projektplatsen! 
 
Projektplatsens mapp- och informationsstruktur för Sussa samverkan, Sussa 
samverkans FVIS-program och projekten ska förändras. Samverkanskontoret 



har under våren arbetat med att se över strukturen i syfte att förbättra, förenkla 
och tydliggöra var du hittar relevant information. 

Sen starten för några år sedan har Sussa samverkans FVIS-program vuxit sig allt 
större och nya projekt har etablerats. Ytorna på Projektplatsen har länge varit i behov 
av förändring i form av enklare navigering och mer tillgänglig information. I vår kommer 
därför ytorna på Projektplatsen att göras om. Strukturen bygger på en uppdelning av 
information vilket innebär att Sussa samverkan som organisation och Sussa 
samverkans FVIS-program får egna, separata ytor. Tanken är att det ska bli tydligare 
vilken information som hör till Sussa samverkan som helhet och vilken information som 
berör FVIS-programmet. 

Arbetsytorna för projekten är sedan tidigare uppdaterade enligt den nya mapp-
strukturen. Precis som tidigare kommer det att finnas en gemensam yta på 
Projektplatsen där det finns möjlighet att dela information som riktar sig till fler och 
större målgrupper, till exempel mallar, rutiner, organisationskartor och 
fastställda/beslutade dokument. 

Så funkar behörighetsstyrningen på Projektplatsen 
Många frågar om vilka som har behörighet till de olika ytorna på Projektplatsen. 
Respektive projektledare eller annan utsedd person inom det regionala programmet 
hanterar själva behörigheter för resurser inom sin projektyta på Projektplatsen. Varje 
person med uppdrag inom Sussa ska ha tillgång endast till de ytor och mappar som är 
kopplat till det Sussa-uppdrag som personen har. Vid behov av åtkomst till Sussa-
gemensamma dokument för det regionala arbetet ligger ansvar på den regionala 
programledaren (eller utsedd person) att ladda ner, spara och dela information som 
berör det regionala programmet. 

När lanserar vi den nya strukturen? 
– Den som väntar på nåt gott! Arbetet med att ordna behörigheter, flytta över 
information och rensa bland gammalt tar förstås tid. Dessutom behöver 
omstruktureringen göras samtidigt som arbetet pågår som vanligt, säger Frida 
Ahlström-Lundin, administratör Sussa samverkan. 

 

  

 

  
 

  

 

Månadens medarbetare: Frida Ahlström-Lundin 
 

 



Frida Ahlström-Lundin är Sussa 
samverkans FVIS-programs 
administratör. Anställd av Region 
Sörmland. 
 
Frida är spindeln i Sussa-nätet och stöttar 
både samverkanskontoret och styrgruppen 
med protokoll och möteskallelser. Ansvarar 
för behörighetstilldelning på Projektplatsen 
och hanterar även mapp- och 
informationsstrukturen på Projektplatsen. 

 

   

  

Det här visste du inte om Frida: 

– Jag är aktiv i hemvärnet sedan 2007 och 
har de senaste åren haft rollen som 
sjukvårdsbefäl i bataljonsstaben i 27:e 
hemvärnsbataljonen. 

   

 

  
 

  

 

Kalender 
 

 

Digitalt 
informationstillfälle: 
Delprojekt Verksamhets-
analys och lösning (VAL) 
 
Torsdagen den 21 april håller 
delprojekt Verksamhetsanalys och 
lösning inom projekt FVIS 
Grundimplementation ett digitalt 
informationstillfälle om arbetssätten 
inom projektet. 

Informationstillfället spelas in och 
kommer efter textning att publiceras på 
respektive regions intranät eller 
Teamsyta. 

Inbjudan skickas ut till de regionala 
programmen via regional 
programledare. 

 

   

Digitalt 
informationstillfälle: 
Projekt Gemensam 
utveckling av datalager 
 
Tisdagen den 26 april håller projekt 
Gemensam utveckling av datalager 
(GUAD) sitt första, digitala 
informationstillfälle. Vi får en insyn i 
vad projektet ska arbeta med och vad 
som händer i närtid. 

Informationstillfället spelas in och 
kommer efter textning att publiceras på 
respektive regions intranät eller 
Teamsyta. 

Inbjudan skickas ut till de regionala 
programmen via regional 
programledare. 

 

  



 

 

  
 

  

 

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 ta del av  

omvärldsbevakning   
 

  

  

 

  
 

  

 

Vill du komma med nyhetstips eller förslag på 
innehåll? 
 
Hör av dig! Nyhetsbrevet publiceras i början av varje månad förutom under 
semesterperioden. Mejla ditt önskemål till Martina Wiklund, kommunikationsansvarig 
Sussa samverkan. 

   

 

 
Klicka här för att avregistrera din adress 

 

    

  

 
 

mailto:martina.viklund@regiondalarna.se?subject=Jag%20vill%20ta%20del%20av%20omv%C3%A4rldsbevakning&body=
mailto:martina.viklund@regiondalarna.se?subject=Jag%20vill%20ta%20del%20av%20omv%C3%A4rldsbevakning&body=
mailto:martina.viklund@regiondalarna.se?subject=Tips%20p%C3%A5%20nyhet%20eller%20f%C3%B6rslag%20p%C3%A5%20inneh%C3%A5ll
https://public.paloma.se/subscription/unregister?g=728D8DA9-C81C-4131-A36E-DFFF7266F85C

