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Geografiskt område 
 

Strömstad har från årsskiftet 2012 valt 
att införliva arbetsmodellen i sin 
ordinarie verksamhet vilket även 
Tanum gjorde i början av 2013. För 
Sotenäs och Munkedal startade 
projektet den 7 januari 2013 och i 
Mellerud startade man den 1 april 
2013. Inriktningen är att denna modell 
ska införas i hela FyrBoDal. 
 

Medarbetarsidan är samlingsplatsen 
för alla som arbetar inom 
Samverkande sjukvård. Gå in på 
www.prevard.se, klicka på den lilla 
nyckelsymbolen till höger och logga 
in via inloggningssidan. 
Användarnamn och lösenord får du av 
din närmsta chef. 

Samverkande sjukvård är en 
samverkansform mellan kommunala 
hälso- och sjukvården, vårdcentraler 
och sjukvårdsrådgivningen 1177 
inom primärvården och 
ambulansverksamheten och MÄVA 
(Medicinsk Äldrevårdsavdelning) 
inom NU-sjukvården där man med 
patienten i fokus eftersträvar att i 
varje patientkontakt kunna erbjuda 
rätt vårdnivå och använda de samlade 
sjukvårdsresurserna effektivt.  

Trestadskommunerna hittade vägar för samverkan
 

Det var många diskussioner och stort engagemang då Trestadskommunerna, 

Sjukvårdsrådgivningen, vårdcentral och akutsjukvården möttes för en första diskussion om 

hur Samverkande sjukvård skulle kunna se ut i Trestadsområdet. Stora som små frågor lyftes 

och både områden där dagens samverkan kan bli bättre och helt nya områden att samverka 

inom diskuterades. Genomgående för dagen var att det var fullt fokus på patienten och vilka 

vinster han eller hon får av att de vårdgivande organisationerna samverkar med varandra. 

Många förslag kom fram och graderades efter hur stor arbetsinsats som krävs för att 

genomföra dem i förhållande till hur stor patientnyttan blir. Ett nytt möte bokades i 

september då arbetet med att hitta nya sätt att samarbeta kommer att fortsätta.  

Mellerud först i Dalsland 
 

Som första kommun i Dalsland startade 

Mellerud upp med samverkande sjukvård 

den 1 april. Även om det innebär en del 

nya arbetsuppgifter känner 

sjuksköterskorna i kommunen sig väl 

förberedda inför projeket. 

- Redan idag samarbetar vi i stor 

utsträckning med Palliativa teamet och 

utför avancerad sjukvård i hemmet nära 

patienten så det här känns inte som något 

jättestort steg utan snarare en fortsättning 

på den utveckling som sker idag med vård 

närmare patienterna, säger Birthe Larsson 

som arbetar som sjuksköterska i 

hemsjukvården i Mellerud. 

Fr v Ulla-Britt Heru, sjuksköterska i ambulansen 
Dalsland, Anna-Maria Heimeland och Birthe 
Larsson, båda sjuksköterskor i hemsjukvården i 
Mellerud, Margaretha Wårlen, vårdcentralschef 
Mellerud och Lina Andersson, sjuksköterska i 
ambulansen Dalsland. 


