
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Kontakta gärna någon i Samverkande sjukvård om du har frågor eller synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du på www.prevard.se.   
Följ Samverkande sjukvård på facebook; www.facebook.com/samverkandesjukvard 

 

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  1177  Vårdguiden  inom 
primärvården  och  ambulans‐
verksamheten 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.  

Den  första april  i år planerar  Lilla Edet gå 
med  i  Samverkande  sjukvård.  Samtliga 
medarbetare  som  ska  ingå  i projektet har 
inbjudits  till  faciliteringsdagar  och 
utbildningsdagar  under  januari  och 
februari. Faciliterade möten har hållits samt 
utbildningsdagar  i  D‐HLR, 
samverkansformer  och  behandlings‐
riktlinjer. Deltagare har  varit medarbetare 
från kommunala hälso‐ och sjukvården, från 
singel responder, MÄVA, 1177 Vårdguiden 
och från vårdcentralen Medpro.  

16 maj bjuder Samverkande sjukvård på inspiration 
 

 Boka  redan  nu  in  fredagen  den  16 maj  i  almanackan.  Samverkande  sjukvård 

bjuder in till en dag full av inspiration på Högskolan Väst. Syftet är att berätta om 

Samverkande sjukvård, vad som gjorts hittills och vad som är på gång just nu, samt 

att skapa en arena där politiker, tjänstemän och medarbetare inom projektet kan 

träffas och utbyta erfarenheter. Regiondirektör Ann‐Sofi Lodin gästar oss och ger 

oss  sin  syn  på  samverkan  och  hälsoekonomen  Krister  Järbrink  presenterar 

samhällsekonomiska aspekter av samverkan. Fullständigt program kommer inom 

kort  men  boka  in  dagen  redan  nu!  Dagen  är  kostnadsfri.   

Coacher för samverkan 
 

 En  nyhet  inom  Samverkande  sjukvård  under 

2014  är  samverkanscoacher.  Amira  Donlagic, 

projektledare, vad är tanken med coacherna? 

‐  Samverkanscoacherna  är  ambassadörer  på 

sina  arbetsplatser  för  Samverkande  sjukvård. 

Coacherna  träffas några  gånger  i halvåret och 

utbyter erfarenheter och tar med sig nya tankar 

hem  till  den  egna  verksamheten.  De  samlar 

också  in synpunkter och frågor från kollegorna 

och  för  fram  till  projektledningen.  Genom 

samverkanscoacherna kan vi  inom projektet få 

hjälp att föra ut information samt vara säkra på 

att få till oss tankar och synpunkter från de som 

arbetar med  samverkan och på så vis  ständigt 

förbättra förutsättningarna för samverkan. 
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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. 

SOS Alarm påminner om 
vikten att kvittera till SOS-
alarm då IVPA-uppdrag 
förmedlats även när 
sjuksköterska inte har 
möjlighet att ta uppdraget.  

Utbildningsdagarna igång i Lilla Edet 
 

   

Amira Donlagic, projektledare 


