
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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. 

 

Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg utökar från och med 1 januari 2015 sina 
1177-uppdrag till att gälla dygnet runt och för invånare över 18 år. Detta är ett 
första steg in i Samverkande sjukvård för Trestadskommunerna. 

När det gäller övriga uppdragsformer kan de komma att se ut på ett annorlunda 
sätt i Trestad jämfört med övriga kommuner i Fyrbodal. 
- Förutsättningar och behov ser inte lika dana ut i tätort som de gör längre ifrån 
sjukhuset, förklarar Amira Donlagic, utvecklingsledare i Samverkande sjukvård. 
När det gäller IVPA (I Väntan På Ambulans) till exempel så har invånarna i 
Trestad mycket närmare till akutsjukhus och inte samma behov av åtgärder 
innan ambulansen är på plats. För att tillgodose trestadsbornas behov av vård 
nära hemmet bygger vi upp ett mobilt team med kompetens från både 
kommunala hemsjukvården, vårdcentralerna och ambulansen.  

Det mobila teamet kommer att starta som ett pilotprojekt i Uddevalla och 
utvärderas innan det implementeras i Trollhättan och Vänersborg. 
 

   Uppdaterade IVPA-riktlinjer från 1 december 
 

 De nya riktlinjerna innebär att SOS Alarm ringer sjuksköterskan inom kommunala 

hemsjukvården oavsett hur lång framkörningstid ambulansen har till patienten. 

Sjuksköterskan avgör själv om det är idé att åka till patienten.  

Riktlinjerna i sin helhet hittar du på Medarbetarsidan. 
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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. 

 

Trestad går in i Samverkande sjukvård från 1 januari 

   

Amira om året som gått och året som kommer 
 

 - Under mitt år som projektledare har jag träffat lysande sjuksköterskor, ledare 

och läkare från olika organisationer som brinner för sin sak och vill förbättra 

vården för våra invånare. Viljan finns hos alla att göra det bättre för våra invånare 

men utmaningen ligger i att se hälso- och sjukvården som en helhet. Under 

nästkommande år behöver vi förbättra våra samverkansformer, skapa 

förutsättningar för ömsesidigt lärande och utveckla mobilt team.  

Önskar er alla en god jul och ett gott nytt år och avslutar med en tanke  

som jag fick med mig från Bryssel: There is no ward like a home!  

 

Samverkande sjukvård i Bryssel 
 

 I början av december åkte sjuksköterskorna Pontus 

Johansson, ambulansen Dalsland, Jennie Meyer, hemsjuk-

vården i Tanum, Erja Kokkunen, 1177 Vårdguiden på  

telefon, Cecilia Adamsson, MÄVA och Amira Donlagic,  

till Bryssel och presenterade vårt sätt att samverka på 

EUREGHAs konferens Integrated Care in Practice. 

 

http://www.samverkandesjukvard.se/
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