
ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM 
Regionstyrelsen 2021-11-17 Sida 1 (2) 

 

 

ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

IT och MT avdelningen ARBGRP518-42500794-137 0.6 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Stefan Carlsson 

Avtalstillägg Cambio 
Dnr 1347-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

 Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtalstillägg 

med Cambio Healthcare Systems AB gällande införande av Framti-

dens vårdinformationsstöd (FVIS). 

Yttrande till beslutsförslaget 
Införandet av det nya vårdadministrativa system som beslutats av region-

fullmäktige i juni 2020 är det största utvecklingsprojektet i regionen under 

de närmsta tre åren. Det är olyckligt att leverantören drabbats av förseningar 

men de nya villkor som regleras i avtalstillägget skapar goda förutsättningar 

för ett lyckat införande.  

Sammanfattning 
På grund av en försening i leveranserna gällande införande av framtidens 

vårdinformationsstöd behöver regionen teckna ett avtalstillägg med Cambio 

Healthcare Systems AB som reglerar den kompensation regionen erhåller. 

Även ett tillägg gällande testmiljöer och konsultstöd ska tecknas. 

Ärendet 
21-06-17 beslutade regionfullmäktige att regionen skulle teckna avtal med 

Cambio Healthcare Systems AB gällande införande av framtidens 

vårdinformationsstöd. Enligt tidplanen i detta avtal skulle Cambio leverera 

grundsystemet till Region Norrbotten i maj 2022 som skulle följas av ett 

lokalt införande som planerades vara klart till mitten 2023.  

 

När pandemin slog till under 2020 signalerade Cambio utmaningar med att 

hinna leverera enligt ursprunglig tidplan. Efter förhandling tillsammans med 

övriga åtta regioner inom Sussa-samverkan har parterna enats om en justerad 

tidplan. En omplanering med senarelagd huvudleverans ger en kontrollerad 

leveransförsening och skapar bättre förutsättningar för regionernas planering 

för ett införande. Ny leveranstidpunkt för leverans av grundsystemet blir 

början av 2023 vilket leder till att införandet i Region Norrbotten preliminärt 

skjuts till slutet av 2023 alternativt början av 2024. 

 

Som kompensation för förseningen erhåller Region Norrbotten ny extra 

funktionalitet i systemet samt en extra timbank för konsultstöd som kan an-

vändas i samband med införandet. 

Avtalstillägget består av ett tillägg till Avtal köp med en justerad prisbilaga 

som undertecknas av samtliga nio regioner samt ett tillägg till Drifts och 

underhållsavtalet (DU-avtalet) som undertecknas av respektive region. 
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Utöver dessa tillkommer även avtal gällande extra konsultstöd samt testmil-

jöer med för systemet som ska ge regionerna bättre tillgång till att i förväg 

testa och utbilda i lösningens funktioner samt. Dessa två avtal undertecknas 

av samtliga nio regioner. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

- Bilaga 1 – Avtal köp Avtalstillägg 2 2021 v 1.0 

- Bilaga 2 – Avtal köp bilaga A2 Priser v 3.0 

- Bilaga 3 – DU-avtal Avtalstillägg 2 2021 v 1.0 

- Bilaga 4 – Avtal tilläggsköp projektmiljöer 

- Bilaga 5 – Avtal konsulttjänster 

 
Protokollsutdrag skickas till: 
Divisionschefer  

Avdelningsdirektörer 
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