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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 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.  

Situationen tuff för 
ambulansen i 
sommar 
 

Som man kunnat läsa i media 

senaste tiden är situationen för 

ambulansen extra ansträngd denna 

sommar på grund av att det saknas 

personal som kan täcka upp för alla 

arbetspass. Att situationen är extra 

besvärlig i sommar beror till stor 

del på att NU-sjukvården tagit över 

ambulanspersonal från andra 

entreprenörer och detta gör att 

personalen inte längre kan ta 

arbetspass åt varandra eftersom man 

nu har samma arbetsgivare.  

Samverkande sjukvård fungerar 

som vanligt och samverkans-

parterna uppmanas att kontakta 

varandra vid arbetsanhopningar för 

avlastning. Finns ingen möjlighet 

att tillgodose den som efterfrågar 

hjälp så kan man som vanligt säga 

nej. Viktigt att detta då 

dokumenteras på blankett B så att 

man statistiskt efter sommaren kan 

se alla gånger hjälp har efterfrågats 

och också hur många gånger man 

haft möjlighet respektive inte haft 

möjlighet att hjälpa varandra.  

Fylla på läkemedel efter IVPA-uppdrag 

När hemsjukvården varit ute på IVPA-uppdrag och gett ut läkemedel frågar de 

ambulanspersonalen som kommer till platsen efter nytt läkemedel. Om det inte 

finns möjlighet till detta ska ny kontakt tas med ambulansen så att de kan ta med 

läkemedlet från sjukhus. Om man har läkemedel i sina väskor som gått ut eller är 

på väg att gå ut ska kontakt tas med ambulansen i kommunen via mobiltelefon. 

Då kommer ambulansen att ta med det läkemedel som efterfrågas från sjukhuset 

när tillfälle ges. Detta ska endast ske på dag- och kvällstid. Ej under natten. När 

läkemedel byts ut hos ambulansen ska det gamla läkemedlet tas med från 

hemsjukvården. Om det inte finns en gammal ampull som gått ut får inte nytt 

läkemedel ges ut av ambulansen. 

   

           Sommarhälsning  
 från projektledningen   
 

Ett stort tack till alla som gjort insatser i 

Samverkande sjukvård under årets första halva. 

Från 1 januari till 31 maj har 136 uppdrag 

utförts inom ramarna för projektet.  

Vi går nu in i semesterperioden som innebär 

återhämtning och avkoppling för dem som är 

lediga men i många fall extra hårt arbetstryck 

för dem som jobbar. Förhoppningsvis hinner vi 

alla få åtminstone lite grand av det 

förstnämnda. För de semestervikarier som 

kommer att arbeta inom Samverkande sjukvård 

erbjuder projektet en introduktionsutbildning i 

början av sommaren.       

Då vi är tillbaka efter semestrarna väntar nya 

utmaningar för projektet. Åmåls kommun 

planerar att gå in i Samverkande sjukvård under 

hösten och Trestadskommunerna fortsätter 

diskussionerna om hur samverkan kan se ut för 

dem. Den första september får vi också nöjet att 

hälsa en ny projektledare välkommen – Amira 

Donlagic. En närmare presentation av henne 

kommer i nästa nummer av Nyhetsbrevet. Nu 

önskar vi er alla en riktigt skön sommar! 

Projektledningen 


