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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 
i Tanums kommun. För 
kommunerna i mellersta 
Bohuslän kommer projektet att 
starta 7 januari 2013 och i 
Dalsland startar man 1 april 
2013. Inriktningen är att denna 
modell ska införas i hela 
FyrBoDal. 

7 januari går startskottet i Mellersta Bohuslän 
Sedan projektstarten 2010 har Samverkande sjukvård endast erbjudits personer som 
befunnit sig i Strömstads eller Tanums kommuner. Men från den 7 januari 2013 utökas 
projektet till att gälla även personer som vistas i Munkedals och Sotenäs kommuner.  
 
- Det känns fantastiskt bra att vi efter årsskiftet kan erbjuda våra kommuninvånare det här 
vårdalernativet, säger Lise-Lotte Nicander, enhetschef i Munkedals kommun.  
Under ett års tid har en projektgrupp bestående av sjuksköterskor, enhetschefer och MAS:ar i 
berörda kommuner, representanter från vårdcentraler, MÄVA, Sjukvårdsrådgivningen 1177 
och Vårdförbundet träffats ett flertal gånger för att planera och förbereda för projektstarten. 
 
- Vi har genomfört riskanalyser, processkartläggningar och lagt utbildningsplaner, berättar Pia 
Settergren, enhetschef i Sotenäs kommun. Trots det får vi nog räkna med att allt inte flyter 
perfekt från första dagen. Projektgruppen kommer att fortsätta träffas under 2013 för att följa 
upp och för att vidta åtgärder om det behövs för att få projektet att fungera i den dagliga 
verksamheten. 
 
- Det har varit mycket prat om projektet och alla sjuksköterskor i kommunen är inställda på 
projektstart den 7 januari. Det finns åsikter både för och emot men när det väl drar igång 
kommer vi alla att göra vårt bästa för att det ska fungera så bra som möjligt, menar Agneta 
Olsson, sjuksköterska i Munkedals kommun. 
 
Ambitionen är att den 1 april starta Samverkande sjukvård i Dalsland. 
 
Du kan läsa mer om Samverkande sjukvård på Medarbetarsidan. Gå in på www.prevard.se, 
klicka på den lilla nyckelsymbolen till höger och logga in via inloggningssidan. Användarnamn 
och lösenord får du av din närmsta chef. 

Samverkande sjukvård passar på att önska alla 
läsare av nyhetsbrevet en riktigt 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!! 

Delar av projektgruppen för Samverkande sjukvård i Mellersta Bohuslän, fr v Agneta Olsson, ssk 

Munkedals kommun, Britt-Marie Knutsson, MAS Sotenäs kommun, Pia Settergren, enhetschef 

Sotenäs kommun, Lise-Lotte Nicander, enhetschef Munkedals kommun, Gunnel Svensson, MAS 

Munkedals kommun, Birgitha Olsson, projektsekreterare, Johan Petersson, projektledare och 

Jonny Melander, Vårdcentralschef Kungshamns vårdcentral. 


