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Tid: 2022-12-21 
  
Plats: Regionens hus 

Härnösand 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Glenn Nordlund (S) ordförande 
Sara Nylund (S) 1:e vice ordförande 
Jonny Lundin (C) 2:e vice ordförande  
Roger Johansson (S) 
Christina Nordenö (S) 
Erik Andersson (S) 
Siw Sachs (S)  
Birgith Johansson (S) 
Jeanette Karlsson (M)    
Patrik Gustavsson (M) 
Ingeborg Wiksten (L) 
Mats Hellhoff (SD) 
Barbro Ekevärn (SJVP) 
   
Tjänstgörande ersättare 
Bertil Jonsson (C)  för Jessica Ulander (C) 
Lars-Gunnar Hultin (V) för Isabell Mixter (V) 
Robert Thunfors (SJVP) för Mattias Rösberg (SJVP) 
Henrik Sendelbach (KD) för Mona Hammarstedt (KD) 
    
Övriga ersättare 
Robert Kuusikko (S) 
Desislava Cvetkova (S) 
Mats Höglund (S) 
Magnus Wester (S) 
Anna Strandh Proos (M) 
Bertil Kjellberg (M) 
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Tjänstepersoner 
Åsa Bellander 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
  
 

 
§ 358 Val av justerare 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Mats Hellhoff att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 359 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionstyrelsen 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 360 Beslut om tilläggsavtal och sidoöverenskommelser med leverantör 

av Framtidens vårdinformationssystem, FVIS  
 
Diarienummer: 22RS13591 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander  
Handläggare: Björn Larsson 

 
Ärendebeskrivning 
”Region Örebro upphandlade 2019 åt sammanlagt nio regioner (gemensamt 
benämnda ”SUSSA”) ett nytt vårdinformationssystem, s.k. Framtidens 
Vårdinformationssystem (”FVIS”). Den leverantör som tilldelades uppdraget var 
Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”) och ett avtal om köp samt ett avtal om 
drift och underhåll tecknades mellan å ena sidan de nio regionerna och å andra sidan 
Cambio. Det planerade införandet ska ske stegvis, i de olika regionerna, under 
2024. 

I början av 2022 informerades SUSSA av Cambio om att en komplett leverans av 
FVIS inte kommer att kunna ske i enlighet med tidplan, huvudsakligen i anledning 
av att bolagets utvecklare för produkten COSMIC CIS (”CIS) är lokaliserade till 
Ukraina vilket har medfört att en stor del av det pågående utvecklingsarbetet har 
avstannat. Det är främst produkten COSMIC CIS (”CIS”), som avser 
funktionsområdet anestesi/ intensivvård, som påverkats. Även viss annan 
funktionalitet inom funktionsområdet cytostatika samt vissa övriga krav/anbudssvar 
har påverkats. Den del av FVIS som påverkas utgör mindre än 5 procent av det 
kompletta systemet. 

Parterna har ända sedan Cambio informerade om den uppkomna situationen haft en 
dialog och fört förhandlingar om hur situationen ska hanteras och lösas. Från 
SUSSA:s perspektiv har verksamheternas och patienternas behov varit centrala i 
förhandlingarna. Förhandlingarna har i huvudsak berört de oförutsebara 
omständigheternas påverkan på leveransen i förhållande till Huvudavtalets villkor 
och i lag om offentlig upphandlings-bestämmelser därom, Huvudavtalets villkor om 
ändring av avtalad specifikation och tidplan, nedsättningen av avtalad ersättning 
och kompensation till SUSSA samt Cambios övertagande av risken för att ändra 
avtalad specifikation och tidplan. 

Även inom SUSSA har det förts diskussioner om vad som är den bästa vägen 
framåt i anledning av Cambios besked utifrån verksamheternas och patienternas 
behov. SUSSA:s beställargrupp har gett SUSSA:s förhandlingsgrupp i uppdrag att 
utforma och förhandla med Cambio om lämpliga tilläggsavtal till FVIS-avtalet för 
att på bästa sätt reglera den uppkomna situationen. Detta arbete är nu slutfört, och 
det återstår för respektive region att ta ställning till huruvida tilläggsavtalen kan 
godkännas. 
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Det avser tre stycken avtal; ett tilläggsavtal med en tillhörande bilaga 
(”Tilläggsavtalet”), en överenskommelse om betalning från Cambio till SUSSA 
(”Överenskommelsen”) och ett sidoavtal om ansvarstagande avseende ekonomiska 
effekter av Tilläggsavtalet (”Sidoavtalet”).” 
 
Yrkande 
Mats Hellhoff yrkar bifall till finansutskottets förslag 
 
Beslutsunderlag 
Tilläggsavtalet inklusive Bilaga 1, bilaga  
Överenskommelsen, bilaga  
Sidoavtalet, bilaga  
 
Beredning 
Finansutskottet den 8 december 2022, § 224 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att Tilläggsavtalet, Överenskommelsen och Sidoavtalet godkänns; 
 
att Regiondirektören ges i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet, 
överenskommelsen och sidoavtalet med företaget Cambio Healthcare Systems AB; 
samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Protokollsanteckning 
Mats Hellhoff (SD) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
”Till denna besegling är jag nödd och tvungen.” 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Mats Hellhoff 

 
 
 

 


