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Geografiskt område 
 

Strömstad har från årsskiftet 2012 valt 
att införliva arbetsmodellen i sin 
ordinarie verksamhet. Fortsatt 
utveckling av Samverkande sjukvård 
sker i projektform i Tanums kommun. 
För Sotenäs och Munkedal startade 
projektet den 7 januari 2013 och i 
Dalsland startar man 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.  

Sotenäs och Munkedal igång med samverkan 
 

Den 7:e januari startade Sotenäs och Munkedal upp arbetet med Samverkande sjukvård.  
- Vi har haft några uppdrag hittills och de har gått att lösa på ett bra sätt, meddelade Pia 
Settergren, enhetschef i Sotenäs kommun vid första projektmötet efter projektstarten. 
Även Munkedal har haft ett par uppdrag och enhetschef Lise-Lotte Nicander anser att starten gått 
bra.  
- Vi behöver mer övning för att få in rutiner som till exempel hur man fyller i blankett B på ett 
korrekt sätt, men det kommer att sätta sig med tiden, menar Lise-Lotte. 

Utbildningsplanen lagd i 
Dalsland 
 

Den 5:e februari påbörjas utbildningarna för 
sjuksköterskor i Samverkande sjukvård i Dalsland. 
Kommunsjuksköterskor erbjuds två utbildningsdagar. 
Den första med fokus på D-HLR och vården på MÄVA. 
Den andra dagen läggs vikten vid akuta bedömningar och 
behandlingsanvisningar.  Ambulanssjuksköterskor 
erbjuds en utbildningsdag som bland annat innehåller 
sårvård, smärtlindring och KAD. Kontakta din närmsta 
chef för information om datum och anmälan. 

Glöm inte rapportera 
avvikelser! 
 

För att kunna utveckla och förbättra 
Samverkande sjukvård måste saker 
som inte fungerar som det är tänkt 
uppdagas. En viktig del i detta är 
avvikelserapporteringen. Avvikelser 
som rör Samverkande sjukvård ska: 

1. Dokumenteras i eget system 

2. Avidentifierad kopia ska skickas 
till birgitha.olsson@vgregion.se 

Inkomna avvikelser diskuteras 
sedan vid projektgruppsmöten där 
representanter från alla huvudmän i 
Samverkande sjukvård ingår.  

Cecilia Klemetz och Annika 
Nilsson, båda kommun-
sjuksköterskor i Sotenäs, 
Carina Amoenus, ambulans-
sjuksköterska Bohus Väst, 
Helena Olsén, distrikts-
sjuksköterksa i Munkedal, 
Heléne Westberg, natt-
sjuksköterska i Munkedal och 
Agneta Olsson, kommun-
sjuksköterska i Munkedal har 
sedan den 7 januari 
tillsammans med sina 
kollegor ett utökat samarbete 
med varandra. 

Birthe Larsson och Eva Oscarsson, båda sjuksköterskor i 
hemsjukvården i Mellerud ser fram emot att utbildningarna 
för sjuksköterskor i Dalsland snart är igång. 

Nu finns statistik för 

samverkansuppdrag. Kolla 

in på Medarbetarsidan! 


