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Ny medarbetare i Samverkande sjukvård
 
 
Samverkande sjukvård hälsar
vårdutvecklare Maria Karlsson
välkommen in i verksamheten och
riktar samtidigt ett stort tack till
Birgitha Olsson som har varit en
stöttepelare sedan starten 2009.

Birgitha Olsson började som semestervikarie på Dalslands sjukhus under gymnasietiden. Sedan dess har hon
utbildat sig till läkarsekreterare och har jobbat med en rad olika projekt och verksamheter. Ett exempel är när
hon på 90-talet lånades ut till Borås lasarett som projektsekreterare vid organisationsförändringen av Borås,
Skene och Alingsås lasarett. Birgitha har även varit projektsekreterare i NU-sjukvårdens stora
organisationsförändring Vård 2010 och NU-sjukvårdens TAKT-projekt. För Samverkande sjukvård har Birgitha
haft stor betydelse då hon sedan starten 2009 har varit med och byggt upp verksamheten.

"Jag har nu beslutat mig för att gå i pension den 1 februari. Tackar Er alla för ett mycket trevligt,
utvecklande och lärande samarbete. Önskar min ersättare Maria Karlsson varmt lycka till med
det fortsatta arbetet inom Samverkande sjukvård."

Maria Karlsson är distriktssköterska och har tidigare jobbat på Capio Vårdcentral på Orust. Hon har även
erfarenhet från bloddialysen på Näl, hemsjukvård och psykiatrisk omvårdnad. Maria kommer att ta över delar av
Birgithas arbete med statistik, ärendehantering och utveckling av samverkansformer. Hon kommer också att
leda utvecklingsprojekt inom Samverkande sjukvård framöver.

 

2017 har varit ett händelserikt år för
Samverkande sjukvård
Orust och Dals-Ed har startat upp med samverkansformer och Bengtsfors har riggat för att kunna starta i början
av januari 2018. Appen OptiRes har lanserats för att kommunens sjuksköterskor på ett smidigare sätt ska kunna
ta emot IVPA-uppdrag. Samverkande sjukvård har fått nya lokaler där vi som arbetar administrativt kan sitta
tillsammans och där även mindre grupper kan träffas för möten. Under året har konceptet med mobil
hemsjukvårdsläkare införts i nästan alla kommuner. Arbetet med att starta mobilt närsjukvårdsteam har pågått
under året och har nu kommit till fasen där själva teamet ska bildas och teammedarbetare anställas.

Uppdragsformen assistansuppdrag från hemtjänst har under året införlivats i grundkonceptet. Ett nytt
forskningsprojekt drivet av lektor Jenny Hallgren från Jönköping University har startats under året och kommer
fortsätta under 2018. Intresset för Samverkande sjukvård har varit stort under året både från politiskt håll och
från olika verksamheter och vi har tagit emot studiebesök från bland annat södra Älvsborg, Skaraborg,
Göteborg, Värmland och Uppsala. Vi har också deltagit i olika sammanhang och berättat om Samverkande
sjukvård, bland annat på Vitalis, ett symposium på Högskolan Väst och på en nätverksträff för MAS:ar från
Västra Götalandsregionen och Halland.

Ett minst lika spännande och händelserikt år väntar oss 2018 och vi ser fram emot fortsatt god samverkan.
Tillsammans gör vi skillnad!

God Jul och Gott Nytt År!



 
 

 

  

 


