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Postadress: Region Skåne, 223 81 Lund 

Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se/sdv 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

Månadsrapport från programkontoret för SDV 
November - december 2022 

Denna rapport kommer varannan månad och sammanfattar status i arbetet med Skånes digitala 
vårdsystem. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga arbetsområdena för SDV-programmet; 
utveckling, verksamhet och utrullning. Den tar upp de främsta aktiviteterna under de senaste två 
månaderna och också i korthet vad som är på gång två månader framåt.   

Övergripande om status 
Kontaktperson: Programchef Henrik Cosmo 

I början av december avslutades arbetet med att specificera designen för Skånes digitala vårdsystem 
(SDV). I och med att designen är specificerad kommer programmet att gå in i en ny fas. I den nya 
fasen kommer fokus att ligga på att testa systemet, och på förändringsresan som Region Skåne 
behöver gå igenom. Nästa viktiga milstolpe går under namnet ”Färdig för teknisk produktion och 
acceptanstest”, och ligger i augusti 2023.  

Nu har också milstolpar för lansering av systemet definierats. Nästa steg i den processen är att 
definiera hur de olika kriterierna i varje milstolpe ska mätas och följas upp.  

Vi kommer också att titta på hur Oracles uppköp av Cerner kommer att påverka programmet.  

Utveckling 
Kontaktperson: Projektledare Johan Börjesson 

Inom detta område arbetar SDV-programmet med teknisk utveckling och anpassning av det nya 
systemet till den skånska hälso- och sjukvården.   

Summering  
I november avslutade vi vårt fokus på att specificera design för SDV 1.0. De delar som inte är klara 
hanteras och prioriteras i en fastslagen process inom programmet. 

Systemtesterna fortsätter. Syftet med systemtest är att hitta och rätta defekter samt identifiera gap som 
eventuellt finns mellan den framarbetade lösningen inom SDV och verksamhetens behov. Majoriteten 
av systemet är testat minst en gång. Testordningen styrs av vilka delar av systemdesignen som är 
färdigställda.  
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Fokus nu är att bygga grunden för de tvärfunktionella acceptanstesterna. Vi har cirka 30 
patientflöden/-resor som ligger som grund för den uppsättning tester som ska genomföras.   
Defekträttning har fortsatt stort fokus i programmet. Att upptäcka defekter är en viktig del av 
testarbetet och för att snabbt komma vidare i testarbetet behöver defekterna rättas så fort som möjligt. 

Verksamhet 
Kontaktperson: Verksamhetsarkitekt Anna Svanquist 

Inom detta område arbetar SDV-programmet med verksamhetens perspektiv på det nya systemet och 
de ändrade arbetssätt som det medför. Här görs granskningar av hela verksamhetsflöden och 
vårdprocesser för att säkerställa att dokumentationsflödet i det nya systemet fungerar i det dagliga 
arbetet.  

Summering 

Inom mödravården har SDV-programmet kommit överens med Västra Götalands Millenium-program 
om att jobba fram en gemensam lösning. Det arbetet sattes igång under december och kommer att 
fortsätta fram till och med oktober 2023.  

Även inom arbetet med Patientdatalagen, PDL har samarbetet med Västra Götalandsregionen 
utökats med frekventa möten och synkronisering av beslut. Programmen har en gemensam inriktning 
kring hur PDL-frågorna ska hanteras.  

Utrullning 
Kontaktperson: Henrik Cosmo 

Inom utrullning arbetar SDV-programmet med planering och stöd kring förändrade arbetssätt, med 
planering och material för träning samt planering för driftstart och utrullning av IT- och MT-
utrustning.  

Summering 

Vi fortsätter arbetet med att analysera och föreslå hantering av de identifierade 
verksamhetsförändringarna som behöver ske i verksamheterna inför införandet av SDV. 

Vi diskuterar också med förvaltningarnas representanter och HR-chefer för att säkerställa strukturen 
för den fackliga processen kring verksamhetsförändringarna.  

Arbete pågår med planering av kommunikation som rör förändringarna för verksamheterna. En 
tidigare framtagen kommunikation som kombinerar film, artikel och podd håller på att utvärderas. 

Strategin för hur träning i systemet ska genomföras kommer att ses över under januari och februari. 

För de privata vårdgivarna fortsätter det förberedande arbetet med hantering av förändringsområden 
samt planering kring kommunikationen av materialet.   

Samarbete mellan SDV-programmet och Koncernkontoret fortgår för att säkerställa att det nya 
systemet innehåller arbetsflöden för upphandlade vårdaktörer inom nya vårdområden.  
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