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Region Kronoberg e-arkiverar med Comprima
Inom Region Kronoberg finns idag omkring 400 olika IT-system som hanterar alltifrån sjukvård, ekonomi, HR, trafikledning till administration. Nu är det dags för några av de äldsta
systemen att tas ur drift vilket betyder att både data och dokument måste e-arkiveras. Vi
träffar delar av projektgruppen för e-arkiv bestående av Emma Widén och Jenny Kristensson
Wallin på plats på kontoret i Växjö, för att lyssna hur de tacklat uppgiften.

Emma har arbetat hos Region Kronoberg i snart
ett år som projektledare för hela e-arkiveringssatsningen. Jenny beskriver sin roll som e-arkivarie och
registrator. Båda arbetar inom Kansliavdelningen
där ansvaret för arkivfrågor ligger. Projektgruppen
består av en blandning av personal från Kansliavdelningen, IT och verksamheten.
-Vi startade projektet i april förra året, berättar
Emma. Innan dess har Region Kronoberg gjort tre
förstudier som noggrant gått igenom förutsättningarna för e-arkivering där man bland annat

avfärdade outsourcing-alternativet, för att sedan
landa i att projektet skulle bemannas internt. Den
sista förstudien kom fram till att vi skulle använda
Comprimas e-arkiv som redan fanns hos oss, då
som journalarkiv integrerat med systemet Cosmic
som är både Region Kronobergs och många andra
svenska landstings journalhanteringssystem.
Tanken är nu att Region Kronoberg skall bygga upp
ett slutarkiv och mellanarkiv, dit data från avställda
och utbytta system succesivt flyttas. För att maximera
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säkerheten byggs det nya e-arkivet som en separat
modul från Comprimas mellanarkivslösning som är
kopplad till Cosmic. Först på listan står ett ekonomisystem och ett äldre journalsystem där man under
projektåret byggt upp en arbetsprocess för hur man
löpande skall gå tillväga för att ställa av äldre system,
extrahera data och sedan landa allt i e-arkivet.
- Hur har projektet fungerat under året som gått?
- Hittills utan några större problem.Vi har möten
varje vecka med Comprima för att kravställa och
fastställa hur konverteringarna skall gå till. Det är
mycket teknik och ibland väldigt gammal sådan så
det kan bli många detaljer att hålla rätt på. För att
fixa det här är det viktigt att ha olika kompetenser
i projektet och en flexibel och kunnig leverantör,
säger Emma.
- Hur mycket återsökningar tror ni det kommer
att bli i e-arkivet framöver?
- Vad gäller det avställda ekonomisystemet tror jag
det kan bli relativt frekvent och detsamma kommer
troligtvis att gälla för andra mellanarkiverade system
framöver. I ekonomisystemen kan man ofta behöva
gå tillbaka i samband med budgetarbetet, eller för
att kolla gamla leverantörer.
Den nya e-arkiveringen innebär också att man kan
spara pengar vad gäller att bli av med gamla systemlicenser som kostar så länge systemen är verksamma.
Det kan också handla om att slippa hålla kompetens
på gammal teknik och gamla system, minskad pappersmängd och minskat behov av fysiska arkivlokaler är
också en besparing på sikt.
- Kommer resultatet av ert projekt att kunna
användas av andra landsting?
- Ja, det tänker jag absolut att det kan göra. Systemen
som vi använder må vara olika, men däremot är ju
informationstyperna nästan alltid desamma. Det är
vanligtvis journaler, ekonomi, HR, sjukvårdssystem
med mera.

Kontakta oss för mer information:
Hans Holmqvist, Försäljning
Tel: 08-594 610 50
Mail: info@comprima.se

I projektarbetet har omvärldsbevakningen varit
viktig och man har deltagit på konferenser, gjort
studiebesök och läst artiklar om hur andra har
gjort och gör med e-arkiv. Jenny fortsätter:
- Vi har varit på besök i andra landsting och konstaterat att ambitionsnivån är olika beroende på
landstingets storlek. I exempelvis Region Skåne har
man fler personer som jobbar med e-arkivering och
processen är större och mer omfattande. Som jag
ser det så måste ambitionen hos oss vara att få ner
detta till en lagom och hanterbar nivå för vår storlek
på organisation. Det är lätt hänt att e-arkivering blir
ett mastodontprojekt, som blir både dyrt och tar tid.
Vår ambition är att hitta en enkel och tydlig process
för e- arkivering som vi även hoppas kan vara till
hjälp för andra då det är viktigt att nätverka och
samarbeta inom det offentliga Sverige.
- Är det så att förutsättningen för att kopiera Ert
e-arkivprojekt till ett annat landsting handlar mer
om metodologi än teknik?
- Ja, det tror jag, avrundar Emma. Men självklart är
det också beroende på hur IT-landskapen ser ut hos
respektive landsting och att det finns ett driv och
vilja inom den egna organisationen. Lyssnar man i
branschen är det många som ropar efter direktiv
från SKL och Riksarkivet och som känner sig lite
osäkra. Men till Comprimas fördel vill jag gärna
tillägga att systemet är lättjobbat, enkelt och funktionellt. Möjligen kan också integrationen mellan
Comprimas e-arkiv och journalsystemet Cosmic
intressera andra landsting.
Projektet hos Region Kronoberg är i full gång och
projektmålet är att ha tre gamla system arkiverade
innan utgången av april vid projektets slut. Sedan
kommer den framtagna processen för e-arkivering
användas i den löpande verksamheten.
Comprima är av Riksarkivet och SKL ett godkänt digitalt arkivsystem för långtidsbevaring av
allmänna handlingar.
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