
Hej,  
Först och främst – ett stort tack för ert engagemang under det gångna årets designarbete! Ni 
verksamhetsexperter har ett viktigt ansvar att beskriva och besluta om regiongemensamma 
processer och arbetssätt. Era kunskaper är avgörande i arbetet med att utforma Västra Götalands 
version av Millennium.  
Vi vet att det finns en del frågor och funderingar runt vad som händer nu och i vilken 
omfattning ni kommer att involveras i det fortsatta arbetet. Vi ska så gott vi kan försöka klargöra den 
närmsta tidens aktiviteter inom SoKI och det angränsande delprojektet Test – med reservation för att 
tidsangivelser är ungefärliga och kan komma att ändras.   
 

Vad pågår i projekt SoKI?  
Under november månad har vi gjort en så kallad designverifiering, vilket innebär 
att vi har jämfört den beställning vi lagt, utifrån det som ni beslutat, med 
de funktioner som Cerner byggt åt oss i Millennium. Vi kan beskriva det som en kontrollbesiktning av 
de byggen som är gjorda.  
Parallellt fortsätter vi med viss design som ska 
valideras vid aktiviteten Future state validation (FSV) vecka 2–3, 2022. Du som har varit med och 
designat under hösten har fått en inbjudan till denna FSV. Om du inte fått en inbjudan beror detta på 
att vi inte kommer validera ett område du medverkat i under designarbetet.  
Det pågår också arbete inom programmets två andra designprojekt SIOP (option 
1 – informationsutbyte mellan huvudmän, option 2 – elevhälsa och option 3 – kommunal hälso- och 
sjukvård) samt SIDU (diagnostik och utredning). Det som byggs här kan komma att påverka det vi 
redan designat i SoKI.  

 
Vad pågår i projekt Test?   
Innan Millennium kan driftsättas ska hela systemet testas. Tekniska tester har gjorts löpande 
och med start i februari påbörjas funktionella tester för att kvalitetssäkra systemet. Tester görs från 
det lilla till det stora och i slutet sätter vi ihop alla delar till en helhet. Genom att göra tester får vi 
information om hur systemet fungerar för att kunna ta välgrundade beslut om det fortsatta arbetet.   

 
Testfas 1 (arbetsströmsverifiering)  
Den första testfasen utförs av respektive arbetsström och syftet är att säkerställa designen. 
Arbetsflöden och design testas igenom för att se att allt fungerar som det är tänkt. Arbetet i denna 
fas utförs av de processledare och konfigurationsanalytiker som arbetat med designen, med stöd och 
ledning av testledare från projekt Test. Denna typ av test kommer att upprepas i två till tre omgångar 
under våren.   

 
Testfas 2 (end-to-end-test)   
Den andra testfasen knyter ihop arbetsströmmarna. Här gör vi patientresor genom systemet för att 
se att allt fungerar som tänkt och ihop med kringliggande system och utrustning. Eventuella fynd ska 
värderas och vid behov åtgärdas, till exempel genom nya designbeslut.  
End-to-end-testerna kommer att ske i tre olika perioder under 2022. Den första genomförs under 
senvåren och de två andra under hösten.  

 
När och hur involveras du som verksamhetsexpert?  
Vi har fått önskemål från många olika håll om att få medverka i testfasen. Det är roligt att 
intresset och engagemanget är så stort. För att vara med i testarbetet behöver man ha medverkat i 
design- och valideringsprocessen, men vi kommer dessvärre inte kunna engagera alla 
verksamhetsexperter i testarbetet. Eftersom vi behöver balansera verksamheternas behov av 
resurser mot vårt behov av kompetens, har vi i enlighet med beslut från 
regiondirektören också minimerat antalet personer som vi tar in i testarbetet.  



I början på februari skickar vi ut information om vilka av er som kommer att medverka vid end-to-
end-testerna. Kallelser till sessionerna kommer i god tid, med hänsyn tagen till schemaläggning. Du 
som ska medverka i testarbetet kommer att få utbildning och du behöver vara beredd på att testa 
annat än det du själv designat.  
Totalt har cirka 500 verksamhetsexperter varit involverade i arbetet med att utforma framtidens 
vårdinformationsmiljö och vi vet att många av er är intresserade av att få se den del ni designat i en 
helhet. När miljön är tillräckligt väl testad har vi för avsikt att bjuda in alla verksamhetsexperter till en 
gemensam demonstration av Millennium, där vi visar ett urval av flöden på en detaljerad nivå. Mer 
information kommer längre fram.  
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