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"Det lilla fröet är idag en stabil planta"
Året går mot sitt slut och snart är det hela tio år sedan första tankarna på Samverkande sjukvård började gro.
Det lilla fröet som ingen egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och
stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit
färdigt, den fortsätter att utvecklas och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids
genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan
Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut.

2018 har varit ett händelserikt år för Samverkande sjukvård. Hittills i år har över 1200 patienter fått hjälp. Vid
dessa tillfällen har invånare i vårt område fått närmare och snabbare hjälp genom det koncept för samverkan vi
byggt upp!

Alldeles i början av året startade Bengtsfors med Samverkande sjukvård. I och med detta arbetar nu hela
Dalsland efter samma samverkanskoncept. I mitten av maj startade Uddevalla som första kommun av
Trestadskommunerna och i början av december startade Lysekil med Samverkande sjukvård. Samtidigt som
Lysekil startade även Öckerö kommun med samverkansuppdrag, med stöttning från Samverkande sjukvård.
Överallt där man startar med Samverkande sjukvård bygger man en plattform för samverkan mellan
vårdgivarna. Vår gemensamma utmaning består i att hålla fast vid känslan av att vara ett gemensamt team runt
patienten. Och att skapa utrymme och ge förutsättningar att samverka än mer. ”

Maria Klingberg 
Projektledare Samverkande sjukvård

 
 

Nominering till Kvalitetspriset 2018
Samverkande sjukvård var en av fem
verksamheter som nominerdes till NU-sjukvårdens
kvalitetspris 2018. Vi nådde inte ända fram men är
glada och stolta över diplomet. En extra vinst för
oss var möjligheten att i samband med
Kvalitetsdagen på NÄL presentera vår verksamhet
och lyfta fram det viktiga arbete som vi gör
tillsammans inom ramen för Samverkande
sjukvård.  

Informationsfilm om IVPA-uppdrag
Till kvalitetsdagen tog vi fram en film som
beskriver appen OptiRes samt IVPA-uppdragen.
GPS-funktionen i appen möjliggör för SOS Alarm
att avgöra i vilka fall som kommunens
sjuksköterska bedöms hinna före ambulansen.
När larmen väl kommer är det större chans att
sjuksköterskan har möjlighet att åka på det samt
göra nytta för patienten. 

Länk till filmen 

"Jag åker gärna på samverkansuppdrag"

https://www.youtube.com/watch?v=7AhqHVuuPFw&feature=youtu.be


Marianne Gillberg, hemsjukvården i Uddevalla

I maj 2018 startade Uddevalla kommun med
konceptet Samverkande sjukvård. Marianne,
sjuksköterska i hemsjukvården på Söder, började
som sjukvårdsbiträde 1974 och har under många
år jobbat på operation och akuten som
sjuksköterska.  

Ett av de senaste uppdragen Marianne var ute på
var en man som hade ramlat några dagar tidigare. 

”När jag kom dit var alla mest oroliga för att han
skulle ha en fraktur i armen, men han viftade och
rörde på den. Sen att han hade revbensskador, det
var spännande att upptäcka. Eftersom alla
vitalparametrar var bra och han hade anhöriga
som höll lite koll på honom så gjorde jag
bedömningen att han inte behövde in till varken
sjukhus eller jouren. Det som är bra också i de här
fallen när 1177 ringer är att de återkopplar till
patienten, så de vet att vi är på väg, de är väl
förberedda”, säger Marianne.

Länk till hela intervjun 

Uppstart av Samverkande sjukvård i Lysekil
För invånarna i Lysekils kommun innebär starten
en ökad trygghet. I de akuta fallen kommer vården
fram snabbare om ambulansen har lång
framkörningstid. I de mindre akuta situationerna,
där patienten har svårt att ta sig till vårdcentralen
eller till jourcentralen, betyder samverkan snarare
en ökad trygghet och att vården kan utföras
närmare hemmet.
 
”I februari i år fattades beslutet om att gå med i
Samverkande sjukvård och vi har bara positivt att
säga om utbildningsdagarna. Vi har lärt känna
kollegorna på ambulansen och vi har haft god
nytta av fadderkommunen Orust. Det som görs
inom ramarna för Samverkande sjukvård är ett
tillägg. Vårt grunduppdrag är alltid nummer ett,
men det här är ett plus, något man tillför", säger
Lotta Pettersson, Enhetschef för hemsjukvården. 

Invigning av ny ambulansstation i Lysekil

Vid invigningen av ambulansstationen den 7 december i Lysekil fanns Samverkande sjukvård på plats. Vi var
även närvarande dagen efter, under öppet hus för allmänheten. 

Lyckat 10-års jubileum för MÄVA

http://www.samverkandesjukvard.se/roster-fran-verksamheterna/jag-tar-garna-samverkansuppdrag/


Att samverka med andra vårdinstanser har varit självklart för MÄVA- avdelningarna ända sedan starten för 10 år
sedan. Samverkande sjukvård uppmärksammade avdelningarna som firade 10-års jubileum den 16 november.  

Assistansuppdrag fortsätter att öka
Totalt utfördes 306 samverkansuppdrag av
ambulans och hemsjukvård juli-sept i år, vilket är
en ökning med 74 uppdrag jämfört med samma
period 2017. 
  
Kvartalsstatistik juli - sept 2018 
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