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Kontakta gärna någon i Samverkande sjukvård om du har frågor eller synpunkter. Kontaktuppgifter hittar du på  

www.prevard.se 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nu utvecklar vi ny gemensam webbplats 
Samverkansprojektet innebär delvis nya 
situationer och arbetsuppgifter för de 
inblandade parterna.  
För att kunna hjälpa varandra med olika 
uppdrag som den egna organisationen 
normalt inte utför krävs kunskap om 
varandras arbetssätt, riktlinjer, rutiner, 
behandlingsanvisningar, telefonlistor och 
blanketter. 
- Tanken är att man ska kunna hitta allt man 
behöver för samverkansuppdragen på den 
nya interna sidan vi håller på att bygga upp, 

säger Johan Petersson, ambulans-
sjuksköterska i Strömstad. Johan ingår i 
arbetsgruppen som utarbetar strukturen och 
innehållet på den nya webbsidan som 
kommer att lanseras innan sommaren.  
Den interna webbsidan kommer att kunna 
nås via en inloggning från www.prevard.se. 
 
Om du har förslag på vad som borde finnas 
på webbsidan eller synpunkter på strukturen 
tar vi tacksamt emot dina åsikter via mail till 
maria.e.klingberg@vgregion.se. 

Samverkande sjukvård 
är en samverkansform mellan  
kommunala hälso- och 
sjukvården, vårdcentraler och 
sjukvårdsrådgivningen 1177 
inom primärvården och 
ambulansverksamheten och 
MÄVA (medicinsk äldre-
vårdsavdelning) inom NU-
sjukvården där man 
eftersträvar att arbeta med 
patienten i fokus och använda 
de samlade sjukvårds-
resurserna effektivt.   
 
 

 
Geografiskt område 
 
Strömstad har från årsskiftet 
2012 valt att införliva 
arbetsmodellen i sin ordinarie 
verksamhet. Fortsatt 
utveckling av Samverkande 
sjukvård sker i projektform 
med Tanums kommun. För 
kommunerna i mellersta 
Bohuslän och Dalsland 
kommer pilotprojekt att starta i 
höst. Inriktningen är att denna 
modell ska införas i hela 
FyrBoDal. 
 

Maria Engelbrektsson, ssk i Tanums kommun, Johan Andersson och Johan Petersson, båda 
ambulansssk i Tanum/Strömstad, ingår i arbetsgruppen för den nya interna webbsidan. 

Därför vill vi samverka 
Johan Aremyr är projektledare för samverkansprojekten i 
Mellersta Bohuslän och Dalsland. 

- Varför behövs samverkan kring sjukvården Johan? 
- Befolkningen i vår region blir allt äldre och mer vårdkrävande. Vi 
verkar i ett geografiskt område där det för många patienter blir långa 
avstånd till vårdgivarna. Samtidigt vet vi att många patienter har 
önskemål om att få vården närmare sin bostad och att de dessutom 
tillfrisknar fortare och man undviker onödigt lidande för dem genom 
att i de fall där det är möjligt vårda patienterna i deras hemmiljö. Det 
handlar om att hitta rätt vårdnivå för varje patient.  

- Men vad är målet med samverkan? 
- Att patienten ska få så snabb, smidig och trygg vård som möjligt är 
målet för både den kommunala hemsjukvården, primärvården, 
sjukvårdsrådgivningen och NU-sjukvården. Därför känns det helt 
naturligt att samverka och försöka hitta så bra lösningar som möjligt 
i de här frågorna.  


