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

www.prevard.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. 
 

Sjuksköterskorna i mellersta Bohuslän fick säga sitt 
Under fem intensiva dagar i maj faciliterades sjuksköterskor från kommunala 
hemsjukvården och ambulansen i Sotenäs, Munkedal och Lysekil.  
 
Facilitering innebär en mötesform där mötesdeltagarnas åsikter fångas upp med hjälp av en 
facilitator som leder mötet  genom olika faciliterande metoder. Under de fem dagarna i maj 
diskuterades farhågor, förhoppningar och förväntningar med införandet av Samverkande 
sjukvård. Många viktiga synpunkter, tankar och idéer kom fram och projektgruppen kommer 
att arbeta vidare med dem. 
 
Att mötas över verksamhetsgränserna var något som uppskattades av mötesdeltagarna och 
många gav uttryck för att det är ett bra sätt för att få mer förståelse för varandras vardag vilket 
är en förutsättning för att kunna samverka på ett givande sätt. 

Kursavslutning med praktikfall 
Fredagen den 1 juni var sista dagen i skolan för ett 
antal sjuksköterskor från kommunala hemsjukvården 
och ambulanssjukvården i NU-sjukvårdens 
upptagningsområde.  
 
Under våren har två 7,5-poängskurser gått av stapeln på 
Högskolan Väst för sjuksköterskor inom Samverkande 
sjukvård. Den sista kursen, Akutmedicin – Medicinska 
bedömningar, avslutades med två heldagar fulla av 
praktiska övningar med spelade patientfall varvade med 
föreläsningar. 
 
Roligt, givande men också intensivt var några av 
omdömena efter kursavslutningen. Att sjuksköterskor från 
kommunala hemsjukvården gått utbildningen tillsammans 
med sjuksköterskor från ambulansen är något båda parter 
satt stort värde på och sett som både roligt och givande. 

Projektet Samverkande sjukvård passar på att 
önska alla Nyhetsbrevets läsare en riktigt skön 
sommar och hoppas att vi ses efter semestrarna 
med nyvunnen energi inför en händelserik och 
spännande höst! 


