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Inriktningsbeslut Framtidens
vårdinformationsstöd (FVIS)
Dnr 479-2020

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att:
1. I samverkan med övriga optionsregioner inleda förhandlingar med upphandlad leverantör om avtal för ett tidigarelagt införande av ett nytt
vårdinformationsstöd.
2. Ta fram detaljerade ekonomiska underlag avseende investering i och
implementering av vårdinformationssystemet samt löpande utgifter för
drift och underhåll av detsamma baserat på det omförhandlade avtalet.
3. Återkomma med förslag till beslut för omförhandlat avtal till regionfullmäktige i juni 2020.

Sammanfattning
Region Norrbotten är i stort behov av att byta ut dagens vårdadministrativa
system VAS mot ett modernt och framtidssäkrat system. Det har resulterat i
att regionen sedan hösten 2016 deltar i Sussa-grupperingen tillsammans med
fem upphandlade regioner och fyra optionsregioner, varav Norrbotten är en.
Under 2019 har en förstudie genomförts inom Region Norrbotten och de fem
upphandlade regionerna har tecknat avtal med leverantören, Cambio Healthcare Systems ABT i juni 2019. Norrbottens ursprungliga införandeplan som
går ut på ett avtalstecknande med leverantören och påbörjat implementeringsarbete 2021 och införande i drift ca år 2025 har nu omprövats. För att
möjliggöra ett effektivt och samordnat förberedelsearbete och förbättra möjligheten att påverka utvecklingen av systemet finns nu önskemål att samtliga
optionsparter tidigarelägger sina införanden. Det skulle innebära avtalstecknande med Cambio under innevarande år och ett införande av nytt vårdadministrativt stöd år 2023.

Ärendet
Bakgrund
Hösten 2015 erbjöds Region Norrbotten att delta i den Sussa-gemensamma
upphandlingen av framtidens vårdinformationsstöd. Då regionens nuvarande
system, VAS, går mot slutet av sin tekniska livslängd beslutade dåvarande
landstingsdirektör i mars 2016 att anta erbjudandet och ansluta till upphandlingen som optionspart tillsammans med Dalarna, Gävleborg och Halland.
Det innebär att regionen gavs möjlighet att delta i samverkan tillsammans
med övriga deltagande regioner. Efter slutförd upphandling har Region
Norrbotten en icke bindande option att skriva avtal med den leverantör som
vinner upphandlingen. De regioner som utgör avtalsparter är Blekinge,
Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro.
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I styrelsens plan för 2017-2019 ges uppdrag till landstingsdirektören att
starta arbetet med behovskartläggning och upphandling av nytt vårdadministrativt stöd.
Tidslinje
Datum

Händelse

2015-08-21

Erbjudande om deltagande i Sussa-samverkan.

2016-03-03

Beslut av landstingsdirektören om att ansluta
till Sussa-samverkan och den gemensamma upphandlingen.

2016-03-04

Inköpschef skriver på fullmakt för upphandling.

2016-03-09

Beslut i regionens ledningsgrupp att ansluta till Sussa-samverkan.

2016-09-28

Beslut av regionstyrelsens plan där landstingsdirektören får i
uppdrag att starta arbetet med behovskartläggning och upphandling av ett nytt vårdadministrativt system.
Regiondirektör skriver på tilldelningsbeslut som ger
regionen option att avropa avtal med Cambio.
Beslut i utvecklingsrådet att starta förstudie för att utvärdera om
Region Norrbotten ska teckna avtal med Cambio för ett införande
av FVIS.
Beslut i utvecklingsrådet att utifrån förstudiens resultat, avropa
optionen, fortsätta arbetet med implementering av FVIS enligt
föreslagen plan samt bereda erforderliga politiska beslut.

2018-12-10
2018-12-14

2019-09-27

Resultat av upphandlingen
Under perioden 2016-2018 har regionen deltagit i det gemensamma förberedelsearbetet inom Sussa samt bevakat den pågående upphandlingen. I december 2018 fattade samtliga nio deltagande regioner tilldelningsbeslut där
Cambio Healthcare Systems AB (Cambio) utsågs till vinnare i upphandlingen. Efter en överklagandeprocess som avslutades i april 2019 tecknade de
fem upphandlande regionerna avtal med Cambio den 6 juni 2019. Utifrån
avtalet kan de fyra optionsparterna teckna avtal med leverantören senast
inom fem år och påbörja införandet tidigast 6 september 2021. Under tiden
fram till 6 september 2021 finns möjlighet för de fyra optionsparterna att
följa införandearbetet i de fem upphandlande regionerna för att därefter påbörja införandet tillsammans med leverantören. Enligt tidigare antagen tidplan förväntas ett nytt vårdsystem kunna tas i drift ca år 2025.
Genomförd förstudie
Regionens tjänstepersonsledning fattade 2019 beslut om att genomföra en
förstudie för att analysera avtalet med Cambio. Förstudien innefattade bland
annat analys av leverantörens anbudssvar. I förstudien har det varit prioriterat att utreda huruvida den tänka lösningen motsvarar verksamhetens behov.
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I arbetet med förstudien har IT- och MT- strateger, förvaltningsledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetsstrateger med särskild kompetens inom hälsoinformatik och representanter från vårdverksamheter deltagit. Påverkan på
regionens IT-miljö har analyserats och en övergripande genomgång av medicinteknisk utrustning har genomförts. Förutom VAS är det totalt 13 befintliga system som kommer att ersättas av den nya lösningen. Rekommendationen utifrån förstudien var att avropa optionen, fortsätta arbetet med implementeringen av vårdsystemet enligt föreslagen plan samt bereda nödvändiga politiska beslut.
Ekonomiska konsekvenser
En första grov uppskattning gällande kostnader för projektet och det nya
vårdsystemet, exklusive vårdverksamhetens kostnader och produktionsbortfall, har tagits fram. Regionen har även tagit del av Region Hallands och
Region Gävleborgs kostnadskalkyler för investering och implementering av
Cambios system. Kostnaderna beräknas uppgå till ca 350 miljoner kronor
under en femårsperiod. Kostnaden för löpande drift och underhåll efter den
inledande femårsperioden beräknas till 40 miljoner kronor vilket ligger på
samma nivå som nuvarande kostnader för VAS med tillhörande kringsystem.
Ny inriktning
I slutet av 2019 påbörjades en diskussion mellan de fyra optionsparterna om
möjligheten att tidigarelägga införandet och driftsättning av vårdsystemet
utifrån förfrågan från avtalsparterna. Ett gemensamt förberedelsearbete där
samtliga regioner deltar i och delar på utvecklingsresurser beräknas bli mer
effektivt och förmånligt för samtliga parter.
För att även de fyra optionsregionera ska kunna delta i det gemensamma
förberedelsearbetet med leverantören Cambio krävs att avtalstecknandet med
Cambio sker redan 2020 vilket ger regionen möjlighet att införa den nya
lösningen år 2023. Övriga samverkansparter önskar att alla nio ska ansluta
sig till en tidigarelagd tidplan. Genom att regionen ansluter sig till övriga
parters tidigarelagda plan för införande kan regionerna sprida uppdrag och
utvecklarresurser mellan varandra och minska sårbarheten. Planen för omförhandling av optionsparternas avtal som nu diskuteras, presenterades i
styrgruppen för Sussa-samverkan den 27 februari 2020.
Förslag
Regionen behöver fatta ett inriktningsbeslut om att delta i planeringen av ett
tidigarelagt avtalstecknande och införande av nytt vårdsystem. Den av regionen genomförda förstudien behöver kompletteras med beräkningar för
vårdverksamhetens kostnader och anpassas till den nya tidplanen.
Regionstyrelsen föreslås fatta ett inriktningsbeslut, om att i likhet med övriga
tre optionsregioner, förhandla fram ett avtal för att tidigarelägga införandet
av ett nytt vårdsystem tillsammans med Cambio och de övriga fem upphandlande regionerna.
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Beslut om att teckna avtal med Cambio föreslås fattas av regionfullmäktige i
juni 2020 när en ny tidplan finns framtagen och samtliga kostnader har analyserats.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.

”För regionstyrelsen i enlighet med regionstyrelsens delegationsordning
8.7”.

Regionstyrelsens ordförande
Kenneth Backgård, SJVP

Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschefer
Avdelningsdirektörer
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