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Kontakta gärna någon i Samverkande sjukvård om du har frågor eller synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du på  

www.prevard.se 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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.  

Auskultation på MÄVA en del av utbildningen 
 

Utbildningarna för sjuksköterskorna i Samverkande sjukvård i Dalsland pågår för fullt. Den 1 

april planeras Mellerud och Åmål börja med Samverkande sjukvård och till dess ska alla 

kommunens sjuksköterskor ha genomgått utbildning i D-HLR, akuta bedömningar och 

behandlingsanvisningar samt auskulterat på MÄVA för att få insyn i hur vården fungerar där. 

Ambulanssjuksköterskorna ska ha fått utbildning i sårvård, smärtlindring och KAD. På MÄVA 

visas sjuksköterskorna runt och de som auskulterar på förmiddagen får vara med på teammötet 

där hälsostatusen för avdelningens alla inskrivna patienter diskuteras. Sjuksköterskorna 

diskuteras också hur samarbetet mellan MÄVA och kommunerna fungerar och vad som skulle 

kunna göras bättre. 

Fyller du i blankett B 
korrekt? 
 

Blankett B används för att föra 
statistik över uppdragen som 
genomförs inom Samverkande 
sjukvård. Det är väldigt viktigt för 
uppföljningen av projektet att blankett 
B fylls i på rätt sätt. Nu finns en 
lathund för hur man fyller i blankett B 
på Medarbetarsidan. Lathunden ligger 
som en snabblänk på huvudsidan då 
du loggar in på Medarbetarsidan. 

Susanna Rosén, Sefika 

Memic och Sirkka 

Saarikoski, samtliga 

sjuksköterksor i 

hemsjukvården i Åmål, 

visas runt på MÄVA av 

Malena Mandelholm, 

inskrivningssjuksköterska 

och sektionsledare på 

MÄVA 1. 

Utmaning – tipsa om assistansuppdrag 
 

En av samverkansformerna inom Samverkande sjukvård är assistansuppdrag. Ett 

assistansuppdrag är då en ambulanssjuksköterka hjälper en kommunsjuksköterska med någonting 

i kommunsjuksköterskans dagliga arbete. Eller tvärt om., en kommunsjuksköterska hjälper en 

ambulanssjuksköterska i ambulanssjuksköterskans dagliga arbete. 

Vi behöver hjälp med exempel på situationer som 

kan vara lämpliga för assistansuppdrag. Vilka 

exempel kan du komma på då ambulans-

sjuksköterskor och kommunsjuksköterskor skulle 

kunna hjälpa varandra i det dagliga arbetet? Skicka 

in dina förslag till maria.e.klingberg@vgregion.se. 

Den hemsjukvårdsgrupp eller avdelning inom 

ambulansen som skickar in flest godkända svar 

belönas med fikabröd. Svaren bedöms enhälligt av 

projektledningen och projektledningens beslut går 

inte att överklaga.  Skicka in dina förslag samt namn 

och arbetsplats senast den 31 mars.  


