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Midsommarhelgen står för dörren och Sverige är klara för åttondelsfinal i fotbolls-EM!
Sverige har i år ett starkt lag bestående av spelare med olika individuella styrkor och
talanger som de kan briljera med var och en för sig, men det är när de sätts samman i
ett lag med ett gemensamt mål och en gemensam spelstrategi som de verkligen
kommer till sin rätt!
 
Och precis så är det med vår samverkan! Vi har olika styrkor och specialiteter, både som
individer och verksamheter, men det är när vi kämpar tillsammans efter en gemensam
strategi och med det gemensamma målet att ge invånarna i Fyrbodal god och nära vård
som vi verkligen briljerar. Tillsammans! Som lag kan vi nå hur långt som helst! Heja
Sverige! Heja samverkan! 
 
Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård
 

Lär känna via Instagram
Att lära känna varandras verksamheter och få förståelse för varandras arbetsvardag ger bättre förutsättningar för
god samverkan. Därför har alla samverkande verksamheter nu möjlighet att visa och berätta om sin verksamhet
på Samverkande sjukvårds Instagramkonto. Verksamheten är värd för kontot under en vecka och lämnar
därefeter över värdskapet till nästa verksamhet.

Först ut som Instagramvärd var hemsjukvården i Vänersborg. Under vecka 24 fick vi följa dem och fick inblick i
de olika delarna av deras verksamhet. 

Verksamheter som vill vara Instagramvärd men som ännu inte anmält sitt intresse kan kontakta Samverkande
sjukvård och boka en vecka. 

Länk till Samverkande sjukvårds instagramsida (du måste ha Instagramkonto för att kunna se Samverkande
sjukvård på Instagram)

 

http://www.instagram.com/samverkandesjukvard


Introduktion via webbutbildning
Inom kort kommer en webbaserad
introduktionsutbildning i Samverkande sjukvård
finnas tillgänglig. Utbildningen är praktiskt inriktad
och tanken är att alla nya medarbetare inom
samvekrande verksamheter på ett enkelt och
smidigt sätt ska kunna få tillgång till all information
de behöver ha om samverkansuppdrag.
Utbildningen ska ut på remissrunda till
samverkanscoacherna och strax efter sommaren
beräknas den finnas tillgämnglig. 

Har du sett Rut?
Under en vecka i slutet av maj var Samverkande sjukvård med
och arrangerade en fokusvecka i SAMSA för medarbetare inom
NU-sjukvården. Syftet med fokusvekcan var att uppmärksamma
det viktiga arbetet med it-verktyget SAMSA som är
kommunikationslänken mellan de olika vårdgivarna då en patient
är i behov av vård från mer än en vårdinstans. 

För att illustrera patientens resa genom vården och visa på vikten
av kommunikation via SAMSA producerade Samverkande
sjukvård filmer där vi fick följa patienten Rut från det att hon
ramlade i sitt badrum och bröt höften, hamnade på sjukhuset och
opererades till dess hon var tryggt hemma igen och fick
samordnad vårdplanering (SIP) i sitt hem. Samtliga filmer finns
nu att ta del av på Vårdsamverkan Fyrbodal webbsida.

Länk till filmerna om Rut

 

Glad sommar
och tack för fantastisk samverkan under våren!
 
Nu återstår bara att önska glad sommar. Och hur gör man det på ett bättre sätt än med en dans till tonerna av
låten som för alltid kommer förknippas med coronapandemin och den samhörighet, laganda och kämparglöd
den tänt inom oss!? 
 
Önskar er alla en riktigt fin sommar!
 
Maria, Maria, Helene och Emma 
Samverkande sjukvård
 
 
Tack till hemsjukvården i Tanum och Mellerud och Ambulansen Trestad Öst som bidragit med sina dansmoves!
 

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/fyrbodal/Samverkansomraden/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-halso--och-sjukvard/filmerna-om-rut/


 
 
 

Nu är det snart 12 år se dan första tankarna på Sam verkande sjukvård började gro. Det lilla
fröet som ing en 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 fär digt, den fortsätter att utveck las 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. Tack alla ni som värnar om vår
gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.  
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:
 
https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  
https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  
 
 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se
 

https://vimeo.com/565554969/d9e0012a21
http://www.facebook.com/samverakndesjukvard
https://www.facebook.com/samverkandesjukvard
https://www.instagram.com/samverkandesjukvard
https://www.samverkandesjukvard.se/

