
Vårdpodden avsnitt 39 
Transkribering av podavsnitt 39 från Vårdpodden. Medverkande är programledare Lena Löfgren och 

gästerna Kerstin Lyngfelt och Håkan Sörensson. 

Lena: Hej och välkommen till Vårdpodden, jag heter Lena Löfgren. Den här gången ska vi dyka ner i 

ett ämne som är en viktig del i förberedelserna för att kunna införa Millennium på ett säkert sätt, ur 

olika perspektiv, nämligen testfasen. Testerna av systemet omfattar många olika delar, och idag 

fokuserar vi framför allt på de tester som handlar om användbarhet och funktionalitet. Och gäster i 

Vårdpodden för att prata om det här är Kerstin Lyngfelt som är biträdande projektledare för 

testprojektet inom FVM, och Håkan Sörensson som är en av flera testledare. Det innebär att han 

stöttar de tester som ska göras och specifikt för Håkan gäller det projektet Standardisering och 

kliniskt innehåll, SOKI, ett av de projekt som under 2020-2021 ansvarat för att anpassa funktionalitet 

och arbetsflöden i Millennium, så som det kommer att användas i Västra Götaland, och där 

resultaten nu alltså ska testas. Välkomna hit båda två.  

Kerstin: Tack så mycket. 

Håkan: Tackar. 

Lena: Vad är syftet med att testa ett nytt vårdinformationssystem som Millennium, Kerstin? 

Kerstin: Men syftet är ju att kvalitetssäkra och säkerställa de funktioner och arbetsflöden och att de 

fungerar på ett tryggt och välfungerande sätt, och att även de tekniska kraven uppfylls. Och det är ju 

först när vi kommit till den här delen i arbetet som vi har möjligheten att se helheten i systemet, 

kontrollera tekniska prestandan att den uppfyller kraven, och att Millennium fungerar ihop med våra 

övriga informationssystem.  

Håkan: Test mäter ju kvaliteten, vi kan inte testa oss fram till kvalitet, utan det är något man bör ha 

från början när man designar och bygger systemet. Däremot kan man ju använda den information 

som man får fram från testningen för att förbättra kvaliteten.  

Lena: Om ni då ska beskriva ert uppdrag och ansvar för projektet FVM test som ju är en del i den här 

helheten i att få Millennium på plats. 

Kerstin: Testprojektet ansvarar för planering och genomförande av båda funktionella och tekniska 

tester och vi har en beslutad och framtagen VGR-modell som följer VGR:s principer, och vi jobbar 

även tillsammans med Cerner och deras metoder. Och testprojektet står just för metod, planering, 

dokumentation och stöttar hela programmet i själva testandet.  

Lena: VGR:s principer, vi ska komma in på dem alldeles strax här men om jag bara får förstå då, det är 

det som gäller även när man testar för andra som i det här fallet FVM omfattar även privata 

vårdgivare i kommunerna i hög grad?  

Kerstin: Ja, och VGR-modellen den bygger på internationella standarder från ISTQB som man ofta 

följer i testsammanhang, så att det är inget som VGR har hittat på själva utan vi följer de standarder 

som finns, och därför så fungerar det för alla delar i det här programmet.  

Lena: Och vad är då VGR:s teststrategi, kan du berätta lite mer Kerstin? 

Kerstin: Ja men precis, och i arbetet med Millennium så utgår vi ifrån riktlinjer för test och sånt som 

vi har så att det genomförs på ett enhetligt och standardiserat sätt. Och viktigt i hela testarbetet som 

det hela bygger på är tre principer, och det är; för att säkerställa kvalitet så ska ingenting driftsättas 



utan att vara testat, vi ska veta vilken kvalitet vi har i systemet och som vi sa innan så, vi mäter 

kvalitet, vi skapar inte kvalitet, men vi får fram informationen om den. Testaktiviteter får heller inte 

störa produktion eller driften av det driftsatta systemet. Och i det här fallet så görs testerna innan 

Millennium införs och ska inte påverka användandet av befintliga system. De testmiljöer vi använder 

ska också vara relevanta för ändamålet och då uppfylls, genom att de testfall som väljs och den 

tekniken som är uppsatt och även den testdata som kommer att användas för testerna ska vara så 

likt som möjligt en normal driftsituation. Och vi gör detta tillsammans, både IT och verksamhet. Man 

kan inte bara testa tekniskt och man kan inte bara testa verksamheten utan, det här är ett 

gemensamt arbete hela vägen.  

Lena: Vi ska som sagt i första hand prata framåt om tester som har med användbarhet och 

funktionalitet att göra, alltså sånt som berör de som ska använda systemet i vården, hälso- och 

sjukvården och kommunal verksamhet. Men kan ni först bara nämna något om alla andra tester i den 

här helheten som man förstår att ni testar. Vad handlar det mer om?  

Kerstin: Precis, de tekniska domänerna för test började ju sättas upp 2019 och det var ju för att skapa 

förutsättningar för all annan aktivitet i programmet. Sen har vi också tester av informationssäkerhet 

som är otroligt viktigt när vi pratar vårdsystem, vi testar migrerad data från våra gamla system som 

kommer att ersättas, vi testar teknisk utrustning och teknisk integration med övriga system, innan vi 

kommer till tester av funktionalitet och användbarhet och digital tillgänglighet.  

Lena: Och då kommer vi in på Håkans delar då framåt kan man väl säga mer som en av de här 

testledarna då.  

Håkan: Ja vi är ju flera testledare både för SOKI då, standardisering och kliniskt innehåll, som mest 

testar av funktionalitet som vårdpersonalen använder. Sen har vi ju testledare då för de tekniska 

bitarna, och vi är ett 15-20 tal testledare totalt sett.  

Lena: Angående det här då att ingenting ska driftsättas utan att vara testat enligt de här 

grundläggande principerna, det låter som att det blir väldigt mycket, om man ska testa allt?  

Håkan: Det går ju inte att testa allting i ett system, alla kombinationer utav inmatningar och värden, 

utan man får göra en bedömning vad som är mest kritiskt, var man ser att man kan stöta på problem 

i systemet och så testar man till den grad att man känner sig trygg med att systemet fungerar som 

det är tänkt. Och när det gäller vad som ska testas så gör man ju ett urval tillsammans gemensamt 

mellan Cerner och VGR och sen är det ju leverantör, och sen sitter man, de skriver testfallen om vad 

som ska testas av och det görs då i ett samarbete med de som har varit med att designa systemet, 

från VGR och kommunerna.  

Lena: Och hur kommer testerna att gå till då som nu har dragit igång, om du beskriver hur arbetet 

kommer att göras framöver Håkan? 

Håkan: Man börjar ju med att titta på de mindre beståndsdelarna och det jobbet har ju pågått nu i 

november, då ser vi lite mer på detaljnivå att det är rätt värden som man kan mata in i formulär, att 

man får vettiga felmeddelanden om man skulle skriva fel, och att man ser att formulären beter sig 

som de ska och att rätt saker händer i systemet. Det är ju så att det ska vara lätt att göra rätt i 

systemet, däremot vill vi ju ha ett system som ska hindra eller i så stor utsträckning som möjligt ska 

hindra personer från att kunna göra fel, när man dokumenterar nånting. Därefter säter man ju ihop 

delarna och testar av större logiska arbetsflöden, och ser att hela arbetsmoment fungerar som det är 

tänkt. Slutligen så sätter man ju ihop hela systemet och följer till exempel en patients väg genom 



vården. Och kör ett helt patientflöde till exempel. Och varje del i de här testerna de kör vi flera 

gånger, vi har flera perioder där vi gör de här olika typerna av tester. 

Lena: Nu har ni kommit igång här i november som följd av designarbetet i alla fall då, vad ligger 

närmast framåt?  

Håkan: Jo nu efter att vi i november har testat av de mindre delarna av systemet så är det ju att sätta 

ihop hela arbetsflöden och testa av det till våren här och vi testar av de här mindre delarna så är det 

ju att vi letar efter mindre fel och brister mer än vad som kommer att vara fallet när vi testar av 

flödena för då ska ju de bristerna vara åtgärdade, så då är det mer att se att det här kommer att 

fungera i ett större sammanhang.  

Lena: Sista frågan. Vad händer då om ni upptäcker saker som inte uppfyller de krav som är uppsatta 

och ser de här bristerna?  

Kerstin: Ja det är ju så att vi testar ju oftast genom att använda nånting som vi kallar för testfall och 

det kan man säga är som ett recept med olika teststeg i, varje sånt här steg i receptet så att säga har 

ett förväntat resultat. Och om man inte uppnår det förväntade resultatet för varje steg, så registrerar 

man det och så görs en bedömning om det är ett fel som behöver åtgärdas, om det ska åtgärdas nu, 

eller om det är nånting som kan åtgärdas senare, eller om det helt enkelt är som att det fungerar, att 

det förväntade resultatet inte var som vi hade tänkt oss. Och testaktivitetens uppgift är ju att få fram 

information för att använda som beslutsunderlag och därför är kommunikation vår absolut viktigaste 

uppgift i programmet här. Så att de som ska ta besluten har all den information som de behöver. Och 

ju tidigare vi hittar såna här fel och avvikelser desto lättare är de att rätta. Det är mycket svårare att 

rätt saker som har kommit hela vägen in förbi driftsättning, så att vi försöker titta på alla steg innan 

dess så att vi har ett så säkert och driftssäkert system som möjligt.  

Lena: Där sätter vi punkt för idag. Tack för att ni var med Kerstin Lyngfelt och Håkan Sörensson från 

projektet FVM test. Producent för Vårdpodden är Lars Karlsson, och jag heter Lena Löfgren. Hej då!  


