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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.  

De sökbara platserna till 

Högskolan Västs 

utbildning  akutmedicin – 

medicinska bedömningar 

fylldes snabbt. 16 platser 

är öronmärkta för 

Samverkande sjukvård och 

resten av platserna var 

öppna att söka via vanlig 

högskoleintagning .    

Kursen på 7,5 poäng är den första 

av två delkurser som ges under 

hösten.  

  

Amira vill underlätta samverkan 

Från den 1 september är Amira Donlagic ny projektledare för Samverkande 

sjukvård. Amira är distriktssköterska, har tidigare arbetat inom kommunen 

och har varit med i uppstarten av BVC och diabetesmottagning inom 

Primärvården i Göteborg. Amira har även läst Kvalitetsförbättringar för 

ledarskap inom hälso och sjukvård vid Hälsohögskolan i Jönköping. 

- Jag ser det som min främsta uppgift att underlätta för alla parter att arbeta 

tillsammans mot vårt gemensamma syfte med projektet, säger Amira. 

Samverkande sjukvård växer. 

Den 15:e oktober går Åmål med i  

samverkan.  

- Det känns skönt att beslutet är fattat och jag hoppas 

att vi nu kan få tillräcklig arbetsro för att sätta oss in 

i det nya och komma igång på ett bra sätt, säger 

Birgitta Jonasson, enhetschef för hemsjukvården i 

Åmål. 

Åmål med från  
15:e oktober 

Stort intresse för 
utbildning 

Snabbare insatser i Dalsland 
 

 Från och med mitten av oktober kommer vägarna i Dalsland att 

trafikeras av en så kallad single responder. Single responder är 

en utryckningsregistrerad personbil bemannad med en erfaren 

sjuksköterska i ambulans. Till skillnad mot en 

ambulans transporterar aldrig single respondern några patienter.  

Detta gör att den alltid finns kvar i området med ökad beredskap som följd. Vid akuta olyckor 

eller sjukdomsfall kan single respondern vara den som anländer först till olycksplatsen och i de 

fallen vidtar de första åtgärderna i väntan på att en traditionell ambulans anländer. Den 

medicinska utrustningen, akutläkemedel, befogenheter och direktiv är desamma för single 

respondern som för en vanlig ambulans.  Single respondern kommer att ha hela Dalsland som 

arbetsfält. Utöver akuta uppdrag kommer sjuksköterskan i single responderbilen att kunna 

utföra bedömnings- och samverkansuppdrag inom ramen för Samvekande sjukvård.

- Att vi får en single responder till Dalsland innebär utökade möjligheter för oss på ambulansen 

i Dalsland att samverka med övriga vårdgivare, säger Susanna Höjden, avdelningschef för 

Ambulansen i Dalsland. 

Fler platser på MÄVA 
 

 Den 18:e september utökades vårdplatserna för de 

mest sjuka äldre inom NU-sjukvården. Ytterligare 

en avdelning, MÄVA 3, öppnade med 16 nya 

vårdplatser på Uddevalla sjukhus. 


