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ROS/BOS 
En uppdaterad version av programdirektiv är framtaget och skall prövas för godkännande vid nästa 
RSL 6 februari. Region Jönköping och Östergötland har tagit fram direktiv och plan för att föra över 
svar till Cosmic. Regionerna har kommit olika lång med sina aktiviteter pga. att man har olika 
förutsättningar i sina miljöer. Programsamverkan sker genom samordningsmöten mellan de 3 utsedda 
projektledarna/samordnarna i regionen. Det planeras även ett studiebesök i Kalmar för att studera hur 
man arbetar i Cosmic BOS. Övrig samverkan sker inom områdena för arkitektur samt applikation.  
 
Kvalitetsregister 
En förstudie för att kartlägga regionens kvalitetsregister är nu startad. Syftet är att skapa ett tydligt 
beslutsunderlag för fortsatt gemensamt arbete att ansluta, automatisera och integrera. Genom att 
öka förståelsen kring hur långt vi har kommit med våra register i regionen kan vi prioritera och skapa 
en plan för ett gemensamt arbete med flera olika projekt. Dessutom kan vi undvika onödigt 
dubbelarbete. Förstudien ska också utreda förutsättningarna hos respektive verksamhet för att på så 
sätt förankra möjligheten att genomföra projekt på ett effektivt sätt.   Förankringen sker genom 
befintlig struktur inom RMPG. Förstudiens resultat och kartläggning ska också ligga till grund för 
gemensam förvaltning inom regionen.  
Förstudien beräknas vara klar under våren.   
 
 
IT-stöd inom kliniks genetik 
En juridisk bedömning för ett eventuellt gemensamt regiongemensamt system inom Kliniks genetik 
skall göras. Detta för att säkerställa genomförbarhet samt eventuella juridiska utmaningar innan man 
påbörjar ett regional projekt.  
  
 
NPÖ-eREMISS-SVF 
En förstudie skall genomföras för att utreda förutsättningar till ett gemensamt projekt för att 
implementera eremiss, NPÖ kopplat till standardiserat vårdförlopp. Förstudien kommer att titta på 
förutsättningen att digitalisera flödet Huvud/hals. Förankring med respektive verksamhet pågår.  
 
Samordning Projektkontor 
eSPIR har startat upp ett nätverk med regionens projektkontor. Syftet är att öka samarbetet mellan 
eSPIR och projektkontoren främst när det gäller planering och resurssäkring.  Nätverket skall även 
fungera för kompetensutbyte kring projektledning och projektstyrning inom projektkontor.  
Möten planerat fram till sommaren då utvärdering sker.  
 
 
 
 
 


