
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Medarbetarsidan är 
samlingsplatsen för alla som arbetar 
inom Samverkande sjukvård. Gå in 
på www.samverkandesjukvard.se, 
klicka på den lilla nyckelsymbolen till 
höger och logga in via 
inloggningssidan. Användarnamn 
och lösenord får du av din närmsta 
chef. 
 

Tillsammans gör vi skillnad! 
Samverkande sjukvård har startats 
för att skapa en snabbare, tryggare 
och säkrare hälso- och sjukvård i 
Fyrbodal. Denna samverkansmodell 
innebär att vi tillsammans tillvaratar 
de samlade sjukvårdsresurserna på 
effektivaste sätt och erbjuder rätt 
vård på rätt plats så nära patientens 
hem som möjligt. 
Alla invånare ska känna att de har 
tillgång till snabb, trygg och säker 
vård oavsett var de bor. 

 

Under sommaren provade sjuksköterskorna i 
hemsjukvården i Mellerud, Vänersborg och 
Lilla Edet att använda sig av SBAR-blanketten 
när de tog emot uppdrag från 1177 
Vårdguiden. Nu har samtliga socialchefer och 
MAS-nätverket i Fyrbodal ställt sig positiva till 
att gå över till användande av SBAR istället för 
den tidigare rutinen med säker fax.  
- Det här kommer göra det lättare att utbyta 
information kring uppdragen, menar Kerstin 
Larsson, tf enhetschef 1177 Vårdguiden 
Uddevalla. 

Rutinen kommer börja gälla från 1 december 
2014. 

   

Ny webbsida men nya Medarbetarsidan dröjer lite 
 

 Inom kort lanseras 

Samverkande sjukvårds nya 

webbsida. Adressen är den 

samma; 

samverkandesjukvard.se   

men innehållet, utseendet och 

strukturen är ny. En ny 

Medarbetarsida är också på 

gång men på grund av teknisk 

problematik med inloggning 

dröjer den lite. Tills den nya 

Medarbetarsidan är färdig 

loggar du som tidigare in via 

den lilla nyckeln till höger på 

sidan.  
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Vi som samverkar 
Samverkande sjukvård är ett 

utvecklingsarbete som omfattar 

den kommunala hälso- och 

sjukvården, 1177 Vårdguiden, 

Närhälsans vårdcentraler och 

privata vårdcentraler, 

ambulansverksamhet samt MÄVA 

inom NU-sjukvården. 

Samarbetet bedriv nu i 

Strömstad,Tanum, Sotenäs, 

Munkedal, Åmål, Mellerud 

och Lilla Edet. Utvecklingsarbetet 

har påbörjats i Uddevalla, 

Trollhättan och 

Vänersborg och samtal kring 

upplägg och former förs med 

flertalet kommuner i Bohuslän och 

Dalsland då inriktningen är att 

denna modell ska införas i hela 

FyrBoDal. 

 

SBAR införs i alla kommuner i Fyrbodal från 1 dec 
 

   

prevard.se i graven 
 

 Samverkande sjukvårds tidigare webbadress prevard.se har upphört att gälla. 

Sedan i våras har vi lanserat den nya domänadressen samverkandesjukvard.se 

men under en övergångsperiod har vi haft en länk från den gamla adressen till 

den nya adressen så som besökare har man ändå uppfattat det som att 

prevard.se fungerat. Men från mitten av oktober är det alltså endast 

samverkandesjukvard.se som gäller. 
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