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Totalt 45 samverkansuppdrag under 2019

Hemsjukvården på Öckerö har utfört 43 uppdrag

- 32st IVPA-uppdrag 

- 8st 1177-uppdrag

- 1st assistansuppdrag från vårdcentral

- 2st assistansuppdrag från ambulans

Ambulansen på Öckerö har utfört 2 uppdrag

- 1st 1177-uppdrag

- 1st assistansuppdrag från hemsjukvård
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Antal registrerade avböjda uppdrag 2019
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1177-uppdrag IVPA-uppdrag Assistansuppdrag

De uppdrag som utförs är viktiga uppdrag. 
Men ibland har man som sjuksköterska inte 
möjlighet att ta sig an ett uppdrag. 
Totalt var det 3 uppdrag som inte kunde tas 
under 2019.

Andel avböjda uppdrag 2019



IVPA-uppdrag - exempel från verkligheten

En höstdag får SOS Alarm in ett samtal om att en kvinna i 80-års åldern 

på Öckerö har andningsbesvär. Operatören på SOS Alarm skickar ut 

både ambulans och ett IVPA-larm till kommunens sjuksköterskor. 

Kommunens sjuksköterska är först på plats och påbörjar bedömning 

och behandling med syrgas. När ambulansen anländer tas kvinnan 

med till Sahlgrenskas akutmottagning. 

Kommunsjuksköterskan som utförde uppdraget uppger att uppdraget 

hade mycket god nytta för både kvinnan och hennes anhöriga. 



1177-uppdrag - exempel från verkligheten

En tidig sommarkväll får en sjuksköterska i hemsjukvården ett telefonsamtal 
från 1177. Sjuksköterskan på 1177 har fått ett samtal om en man i 80-års 
åldern på Öckerö med en sårskada. Mannen har inte hemsjukvård och har 
svårt att ta sig till en vårdinstans. 

Sjuksköterskan i hemsjukvården tar sig an uppdraget och åker hem till 
mannen, mannens sår bedöms och läggs om i hemmet. 

Tack vare fint samarbete mellan olika vårdgivare kunde mannen få den hjälp 
han behövde i sitt hem. Sjuksköterskan som utförde uppdraget har uppgett 
att uppdraget besparade mannen en påfrestande resa till akutmottagning 
och att uppdraget hade mycket god nytta för mannen.



Assistansuppdrag - exempel från verkligheten

En tidig vinterdag dag kontaktar en kommunsjuksköterska sjuksköterska i 
ambulans, vårdcentralen har en kvinna i 80-års åldern som man behöver ha ett 
”icke-akut” EKG på, men kvinnan har svårt att ta sig till vårdcentralen för 
undersökningen. Ambulanssjuksköterskan åker hem till kvinnan och tar ett EKG 
i kvinnans hem.

Tack vare ett fint samarbete besparades kvinnan en påfrestande resa till 
vårdcentralen. Ambulanssjuksköterskan som utförde uppdraget har uppgett 
att uppdraget hade mycket god nytta för kvinnan.



Vårdgivarna på Öckerö hjälps åt

- för invånarnas skull


