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Vi möts ofta av framgång och glädje i vårt 

arbete, men det händer att vi också möts 

av motgångar och sorg. Det är med stor 

sorg och saknad vi mottog beskedet att Per 

Johansson, styrgruppsmedlem från Region 

Blekinge, har lämnat oss den 27 april 2022. 

Redan på mitten av nittiotalet var Per 

verksam inom Sussa samverkan och har 

genom åren varit en stor positiv drivkraft för 

vår samverkan och för att vi lyckats hålla 

ihop arbetet. Redan från starten, från 

upphandling och avtalsskrivande fram till 

förberedelser inför genomförandet av vårt 

nya vårdinformationsstöd, har Per varit en 

viktig lagkamrat och ledare. 

Han har lagt mycket engagemang, tid och 

kraft på vårt gemensamma arbete. Vi 

minns honom med glädje och saknad! 
 

  
  

Niklas Lindberg, Region Västerbotten, 

Sussa samverkans ordförande. 
 

  

 

  
 

  

 

Några ord från Camilla Nilsson 
 

 

Under stora delar av maj får ca 250 

medarbetare från Sussa samverkans nio 

regioner se vår gemensamt framtagna 

lösning. Äntligen! Leveransgenomgångarna 

är som alla säkert vet en förberedelse inför 

acceptanstesterna i höst och ett tillfälle där 

medarbetarna som deltar får ökad kunskap 

om Cosmic. Syftet är att ge dem bättre 

förutsättningar att bidra i testarbetet. Det är 

också första tillfället för oss i Sussa 

samverkan att få se det vi tillsammans 

jobbat med så länge. Det känns väldigt 

roligt och spännande. I skrivande stund har 

det pågått leveransgenomgångar i tre av 

sex veckor och jag har fått positiv 

återkoppling från flera håll. 

Det är glädjande att höra att samarbetet 

mellan våra och Cambios deltagare har 

  

  

Camilla Nilsson, programledare. 

 

Erfarenheterna vi nu samlar på oss 

ligger till grund för höstens 

acceptanstester. Det är ett massivt 

planeringsarbete som ligger bakom och 

i samband med 

leveransgenomgångarna upptäcks 



fungerat väldigt bra. Majoriteten av de 

planerade testfallen har dessutom 

genomförts med gott resultat. Vi har haft 

många deltagare på plats i Stockholm och 

många har uppskattat att få mötas och 

tillsammans med leverantören få ta del av 

resultatet. Medarbetare som deltagit via 

Teams vittnar om ett väl fungerande, 

digitalt arbetssätt. Bra jobbat alla som 

planerat, förberett, genomfört och deltagit i 

leveransgenomgångarna! 
 

också förbättringsmöjligheter som 

kommer underlätta för höstens arbete. 

Med de helgdagar som kommer inför 

sommaren är det inte många 

arbetsdagar kvar innan en efterlängtad 

ledighet infinner sig. Jag kan uppleva 

den här tiden som något stressig, men 

ska verkligen försöka passa på att njuta 

av våren och försommaren, för det är 

en härlig tid vi är i nu. Hoppas ni gör 

detsamma. 
 

  

 

  
 

  

 

Program- och projektinformation 
 

 

  

Nu finns en definitionslista med gällande 

begrepp och termer 

De senaste månaderna har Sussa samverkans FVIS-program tillsammans med 

Cambio arbetat fram en definitionslista. Listan syftar till att förklara vanligt 

förekommande begrepp som används inom programmet och projekten för att vi 



ska utgå ifrån en gemensam och korrekt terminologi. Projektspecifika begrepp 

listas inom berört projekt. 

Vissa av begreppen i definitionslistan är hämtade från leverantörsavtalet. Resurser 

från både Sussa samverkan och Cambio har bidragit i arbetet, bland annat projekt- och 

delprojektledare, lösningsansvariga och avtalsansvariga. Efter ett flertal granskningar 

är listan klar. Det betyder att vi landat i en nomenklatur, alltså en samling termer, som 

ska användas i det fortsatta arbetet och relevant informations- och 

presentationsmaterial. 

Hur ska jag använda definitionslistan? 

För flera av begreppen finns det olika tolkningar av vad begreppen som används inom 

FVIS-programmet innebär. Risken blir då att vi tror oss prata om samma sak, men 

egentligen pratar vi om olika saker. Det gäller till exempel produktionsstart, driftstart, 

produktionssättning och så vidare. När du öppnar definitionslistan hittar du vilket 

begrepp som gäller inklusive tillhörande beskrivning för att du enklare ska förstå vilket 

begrepp du ska använda. 

Vilka berörs av definitionslistan? 

Du som har ett uppdrag inom Sussa samverkans FVIS-program, antingen i projekt, 

delprojekt eller regionalt program, ska utgå ifrån de begrepp som finns i 

definitionslistan i möten, informations- och presentationsmaterial. 

Var hittar jag definitionslistan? 

Definitionslistan kommer att finnas tillgänglig från och med måndag 23 maj med 

anledning av omstruktureringen på Projektplatsen som beräknas vara klar helgen före. 

Respektive regional programledare ansvarar för att ladda ner definitionslistan från 

Projektplatsen och dela den med berörda. Du behöver alltså kontakta din regionala 

programledare för FVIS-programmet för tillgång till listan. 

Eftersom definitionslistan är ett levande material som kan komma att fyllas på med nya 

begrepp framöver är rekommendationen att alltid ladda ner den senast uppdaterade 

versionen. Det här framgår av filnamnet på Projektplatsen. 
 

  

 

 

  

  

  



Nytt introduktionsmaterial 

för medarbetare som ska 

delta i arbetsströmmar 
 

Nu finns ett introduktionspaket att 

använda för att introducera regionala 

medarbetare till arbetsströmmar och 

workshoppar i något av projekten eller 

delprojekten inom Sussa samverkans 

FVIS-program. Du som ansvarar för 

introduktionen använder materialet som 

verktyg för att enklare informera de 

regionala medarbetarna om sitt 

uppdrag, på vilket vis de ska delta och 

vad som förväntas av dem när arbetet 

är slutfört. 

Checklista till hjälp 

Introduktionspaketet innehåller en 

checklista du som ansvarig för 

introduktionen följer. Övrigt material, i 

form av välkomstbrev, 

informationsmaterial och en inspelad 

introduktionsfilm, syftar till att välkomna, 

informera och introducera medarbetare 

till uppdraget. 

Här hittar du introduktionspaketet 

Introduktionspaketet hittar du på 

Projektplatsen. För tillgång till materialet 

kontaktar du din programledare för ert 

regionala FVIS-program. 
 

Leverantörsavtalets 

grunder i kortfattad 

version 

Nu finns det ett nytt 

informationsmaterial som syftar till 

att på ett tillgängligt sätt lyfta 

leverantörsavtalets grundläggande 

delar för att undvika missförstånd 

och tydliggöra vad som är avtalat. 

Materialet är framtaget i en första 

version som presenterades den 9 maj 

för regionala programledare. Det är 

kvalitetssäkrat av Sussa samverkans 

avtalsansvarige och programledningen. 

I handboken hittar du bland annat 

information i korthet om vad som ingår i 

avtalet, vad som inte ingår samt 

tidslinjer för leveranser och 

betalningsplaner. 

Åtkomst till materialet 

Eftersom strukturen på Projektplatsen 

kommer att göras om under helgen 21-

22 maj kommer den senaste versionen 

av materialet finnas tillgänglig på 

Projektplatsen först måndag 23 maj. 

Kontakta din programledare för ert 

regionala FVIS-program om du behöver 

ta del av materialet. Materialet kommer 

att revideras vid behov, så ta för vana 

att ladda ner det från Projektplatsen för 

att alltid ha den senast uppdaterade 

versionen. Om du har synpunkter eller 

förslag till förbättringar på materialet 

kontaktar du samverkanskontoret. 
 

  

 

  
 

  

 

Nyheter  
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Samverkansöverenskommelsen reviderad och 

beslutad 
 

Nu är den samverkansöverenskommelse, som syftar till att genom samarbete 

stärka våra nio regioners förutsättningar för ökad digitalisering och 

tillgängliggörande av hälso- och sjukvården, reviderad. Den uppdaterade 

versionen är godkänd av både Sussa samverkans styrgrupp och 

beställargruppen där regiondirektörer ingår. 

Samverkansöverenskommelsen är relevant för alla medarbetare med uppdrag inom 

Sussa samverkansorganisation. Överenskommelsen ska bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för regionerna att jobba med den digitalisering och de krav på 

tillgänglighet och ökad delaktighet som är viktiga riktningsvisare för framtidens hälso- 

och sjukvård. Visionen för e-hälsa 2025 är förstås central, tillika en av grundpelarna för 

vår samverkan. 

I den reviderade versionen har Sussa samverkans styrgrupp och beställargruppen 

tydliggjort inriktningen för vår samverkan samt principer och styrning för de regionala 

samarbetsområden som är aktuella. Resultatet är en mer renodlad version. Tillhörande 

bilagor har tagits bort, till förmån för ett ledningssystem med styrande dokument som 

nu är det primära verktyget. Revideringen har förankrats i regionerna via 

styrgruppsmedlemmarna. 

– Glädjande nog fanns en väldigt stor enighet i arbetet, från början till slut. Vi stötte inte 

på några hinder längs vägen utan det har varit en stor samstämmighet för de 

föreslagna revideringarna och vägen framåt. Samverkansöverenskommelsen ger oss 



förutsättningar att vara starka tillsammans, säger Patrik Dahlqvist-Jönsson, 

verksamhetschef i Region Halland och styrgruppsmedlem inom Sussa samverkan. 

Mer information 

Om du vill ta del av samverkansöverenskommelsen kontaktar du din programledare för 

ert regionala FVIS-program. 
 

  

 

 

  

Från vänster: Patrik Dahlqvist-Jönsson, Region Halland, Niklas Lindberg, Region 

Västerbotten och Ragnberth Helleday, Region Västerbotten. 

Medarbetare från Sussa samverkan föreläste på 

Vitalismässan 17-19 maj 
 

Under veckan föreläste medarbetare från Sussa samverkan på Vitalismässan i 

Göteborg. Sussa bidrog med två föreläsningsspår, det ena med fokus på 

hälsoinformatik och det andra med fokus på hur nio regioner samverkar för att 

utveckla och införa ett nytt vårdinformationsstöd. 

Du kan se den nedkortade inspelningen av föreläsningen om nio regioners samverkan 

på Sussa samverkans Youtubekonto. Klicka på bilden ovanför för att se inspelningen. 

https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=74c5a164-e43f-4efc-a4cd-5c520073ea32&r=6ebff74b-d36a-4c0b-9cd9-05b6d826376b


Föreläsningen om hälsoinformatik kommer också att göras tillgänglig, mer information 

om det kommer. 
 

  

 

 

Sussa samverkans resepolicy är uppdaterad 
  

Vad gäller för mig med ett uppdrag inom Sussa samverkan när jag behöver resa i 

tjänsten? I resepolicyn hittar du gällande riktlinjer och vägledning för resor i 

tjänsten. 

Sussa samverkans resepolicy syftar framför allt till att möjliggöra mindre resande i 

tjänsten till förmån för digitala möten och träffar, helt enligt devisen "digitalt när det går 

och fysiskt när det krävs". I grund och botten är det ett eget ansvar att eventuella 

möten och resor i tjänsten sker i linje med resepolicyn - effektivt, ekonomiskt, säkert 

och hållbart. Vid bokningar av tjänsteresor utgår du som regionalt anställd alltid utifrån 

din egen regions rutiner. 

Digitala möten i första hand 

För att lyckas med digitala möten krävs goda, tekniska förutsättningar. Det är viktigt att 

säkerställa att alla deltagare på mötet har möjlighet att koppla upp sig och känner sig 

trygga i det digitala formatet. Digitala möten kan organiseras både för storgrupper och 

mindre grupperingar på en och samma mötesdag, vilket gör det möjligt att förbereda 

och strukturera mötet mer effektivt. Den tid mötets ansvarige lägger på just 

förberedelser är försvarbart i jämförelse med tiden det tar för alla deltagare att resa och 

påverkan på miljön. 

Då kan fysisk närvaro behövas 

I vissa fall behöver medarbetare träffas fysiskt för att arbeta tillsammans. Mötets 

ansvarige avgör om och när fysisk närvaro krävs. Även vid fysiska möten bör det alltid 

finnas möjlighet att koppla upp sig digitalt. 

 

Mer information 

För att ta del av resepolicyn kontaktar du din programledare för ert regionala FVIS-

program. 
 

  

 

 

Måndag 23 maj jobbar vi i 

ny struktur på 

Projektplatsen 
 

Samverkanskontoret har de senaste 

veckorna arbetat fram en ny struktur 

  

Ny mejlsignatur för dig 

som jobbar inom Sussa 

samverkan 
 

Samverkanskontoret har tagit fram 

en mejlsignatur för dig som jobbar 



för mappar och information på 

Projektplatsen. 

Från och med måndag 23 maj kommer 

därför vissa av arbetsytorna på 

Projektplatsen att se lite annorlunda ut. 

Den främsta förändringen är att FVIS-

programmet och Sussa samverkan 

kommer att ha egna, separata 

arbetsytor. Syftet med 

omstruktureringen är att förenkla för dig 

med uppdrag inom Sussa samverkan 

att hitta relevant information. 
 

inom Sussa samverkan. Signaturen 

lyfter vår samverkan och bidrar till 

enhetlighet som ytterligare stärker 

oss i vårt gemensamma arbete. 

Signaturen innehåller alla nio regioners 

logotyper och vår gemensamma vision, 

"Tillsammans för framtidens vård och 

hälsa". Du byter enkelt ut den med hjälp 

av lathunden där mallen för signaturen 

ingår. 

Lathunden hittar du på Projektplatsen 
 

  

 

  
 

  

 

Månadens medarbetare: Fredrik Rudolph 
 

 

Fredrik Rudolph är konsult och 

leder delprojekt Teknisk etablering 

inom projekt Etablera FVIS. 

  
Fredrik Rudolph är delprojektledare för 

Teknisk etablering inom projekt Etablera 

FVIS. Fredrik började i Sussa samverkans 

FVIS-program augusti 2021 och är konsult 

från eget bolag. 

Inom projektet jobbar Fredrik bland annat 

med att hitta synergieffekter av att nio 

regioner gör liknande aktiviteter för att 

anpassa sina regioners it-system för att 

fungera med Cosmic. 
 

  
  

Det här visste du inte om Fredrik 

Rudolph: 

– För tre år sen ritade och byggde jag en 

attefallsstuga på ca 25 kvm tillsammans 

med min svåger, som fortfarande står kvar 

och är lika fin som när den byggdes. 

Tanken var att sedan bygga om ett annat 

hus på tomten, men jag och min sambo 

valde att fokusera på att behålla 

äktenskapet och tog in hantverkare i stället. 
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Kalender 
 

 

Digitalt informationstillfälle: Delprojekt Arbetssätt och 

gemensam konfiguration 
 

Tisdagen den 24 maj kl. 12.45-13.30 håller delprojekt Arbetssätt och gemensam 

konfiguration inom projekt Etablera FVIS ett digitalt informationstillfälle. 

Informationstillfället spelas in och kommer efter textning att publiceras på respektive 

regions intranät eller Teamsyta. 

Inbjudan har skickats 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. 
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