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Sammanfattning av verksamhetsåret 2015
Samverkande sjukvård är ett uppdrag till NU-sjukvården från
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och regleras i
Vårdöverenskommelsen. Uppdraget innebär att administrera och
vidareutveckla samverkansformer mellan områdets vårdhuvudmän
och detta uppdrag har fått samlingsnamnet Samverkande sjukvård.
I Samverkande sjukvård ingår Strömstads, Tanums, Munkedals,
Sotenäs, Melleruds, Åmåls och Lilla Edets kommuner och
ambulansverksamheten i Lilla Edets kommun, Bohus Väst, Bohus
norr och Dalslandsambulansen, 1177 Vårdguiden i Västra
Götalandsregionen, vårdcentraler inom kommunerna samt MÄVA,
NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning. De
samverkansformer man kommit överens om är 1177-uppdrag,
Assistansuppdrag, IVPA-uppdrag och MÄVA-uppdrag. Inom
Samverkande sjukvård har under 2015 gjorts 1308 uppdrag.
2015 har varit ett innehållsrikt år för Samverkande sjukvård. Inga
nya kommuner har anslutit sig under året, istället har målet varit att
få samverkansformerna att fungera smidigt inom de olika
verksamheterna. För att nå detta mål har olika åtgärder genomförts.
Bland annat kan nu kommunens sjuksköterskor beställa läkemedel
till IVPA-uppdragen via Marknadsplatsen och få läkemedlen
levererade till kommunens akutläkemedelsförråd. Tidigare har
sjuksköterskorna fått åka till ambulansstationen på orten då de
behövt fylla på med IVPA-läkemedel. Under nästa år kommer
även förbrukningsmaterial som idag hämtas på den lokala
ambulansstationen kunna beställas via Marknadsplatsen. Då
utrustningen sett lite olika ut i olika kommuner skickades i slutet
av året en inventeringslista ut för att få en sammanställning över
det material som behöver finnas tillgängligt på Marknadsplatsen.
Under slutet av 2015 togs beslut av Färgelanda kommun att under
2016 starta med Samverkande sjukvård.
För att skapa möjlighet för kommunens sjuksköterskor att få mer
kunskap och erfarenhet kring IVPA-uppdrag togs under våren
2015 beslut att ändra kriteriet för IVPA-uppdrag till att
kommunens sjuksköterskor alltid skulle larmas vid 112 larm enligt
framtagna kriterier och att avbrutna uppdrag skulle registreras.
Förändringen av kriterierna medförde en dramatisk ökning av antal
IVPA-uppdrag och nyttjandet av resurser behövde ses över. Därför
ändrades kriterierna för IVPA-uppdrag igen under hösten och
beslut togs att från och med 1 november 2015 larmas kommunens
sjuksköterska på IVPA-uppdrag då SOS Alarm-operatören
uppskattar att en tidsvinst för patienten uppnås.
En annan åtgärd för att få samverkansuppdragen att flyta smidigare
i verksamheterna har varit en översyn över utbildningsplanen. Då
nya sjuksköterskor anställs i någon av de verksamheter som ingår i
Samverkande sjukvård kan det ta lång tid innan de får möjlighet att
gå en utbildning. Genom den nya utbildningsplanen som arbetats
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fram och som kommer implementeras i början av 2016 kommer
utbildningar ges fortlöpande vilket gör att nya sjuksköterskor
snabbt förstår vad samverkansuppdragen innebär och kan börja
utföra uppdrag. Refreschutbildningar, Högskoleutbildning 15 p och
utbildning för sjuksköterskor i ambulans har under året genomförts
i Samverkande sjukvårds regi.
Under året har även en del av kommunens utrustning som används
vid samverkansuppdrag bytts ut, utrustning har införskaffats till
mobila teamet Uddevalla. Blankett B har kvalitetssäkrats och
reviderats under året.

Syftet var att örbättra 1177-uppdraget och ge
fler instanser möjlighet att ge sjuksköterskeuppdrag eftersom
patienter vänder sig till fler uppdragsgivare än 1177. Tre nya
samverkansformer togs fram i samråd med Samverkande sjukvårds
coacher.

A. Utökade uppdragsformen vårdcentralsuppdrag
B. Utökade uppdrag från ambulanssjukvården
C. Utökade uppdragsformen hemtjänstuppdrag
Den kommunala hälso- och sjukvården i Strömstads, Tanums,
Sotenäs och Munkedals kommuner kommer att utföra de utökade
uppdragsformerna A och B i projektform under 2016. Den
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kommunala hälso- och sjukvården i Sotenäs kommun kommer
även att utföra den utökade uppdragsformen C som pilotprojekt
fram till halvårsskiftet. Berörda kommuners och
ambulanssjukvårdens coacher ansvarar för implementering av de
nya uppdragsformerna inom respektive enhet.
Under 2015 sammanställdes en studie av utvecklingsarbetet med
införande av SBAR vid informationsöverföring mellan huvudmän
vid 1177-uppdrag i en magisteruppsats av Amira Donlagic.
Ett antal kommunikationsinsatser har genomförts under året bland
annat deltagande vid Kvalitetsmässan i Göteborg, FLISA
kongressen och seniormässan i Uddevalla
Ett antal storytellingfilmer har också producerats där medarbetare
beskriver uppdrag de varit involverade i inom Samverkande
sjukvård.
2010 startade Strömstad och Tanum med att utföra
samverkansuppdrag. Detta innebar att det var femårsjubileum för
Samverkande sjukvård 2015. För att fira detta skickades en
jubileumsgåva ut till samtliga sjuksköterskor i de verksamheter
som ingår i Samverkande sjukvård.
Samverkande sjukvårds webbsida www.samverkandesjukvard.se
har fått ett nytt utseende och ett bredare innehåll under året. Under
2016 kommer även Medarbetarsidan att ses över.
Efter sommaren slutade Samverkande sjukvårds projektledare
Amira Donlagic då hon fick erbjudande om tjänsten som
kanslichef för Vårdsamverkan Fyrbodal. Ny projektledare blev
Maria Klingberg som tidigare arbetat som kommunikatör för
Samverkande sjukvård. Det skedde även en del organisatoriska
förändringar efter sommaren. Samverkande sjukvårds styrgrupp
upplöstes och ersattes av ledningsgruppen för Vårdsamverkan
Fyrbodal. I och med detta bildades även en ny grupp,
referensgruppen, bestående av första linjens chefer i de
verksamheter som ingår i Samverkande sjukvård. Syftet med
referensgruppen är att säkra att första linjens chefer är
välinformerade om aktuella händelser inom Samverkande sjukvård
samt att fånga in tankar och synpunkter om Samverkande
sjukvårds verksamhet.
Samverkande sjukvård ingår från och med hösten 2015 under
Vårdsamverkan Fyrbodals paraply. Då Vårdsamverkan Fyrbodal
genomgått organisatoriska förändringar under hösten har
projektledningen för Samverkande sjukvård lagt mycket tid och
kraft på att påverka och hitta sin plats i Vårdsamverkan Fyrbodals
organisation innan den fastslogs. Under 2016 kommer
Samverkande sjukvård ligga som en egen enhet bredvid de
beredningsgrupper Vårdsamverkan Fyrbodal fattat beslut om. De
utvecklingsuppdrag Samverkande sjukvård tar på sig framgent
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kommer att vara på uppdrag från ledningsgruppen för
Vårdsamverkan Fyrbodal.

1. Bakgrund
Samverkande sjukvård har gått från ett pilotprojekt 2009 i
Strömstad och Tanum till ett etablerat begrepp. Det som många
gånger framhålls som utmärkande för projektet är att det är ett
verksamhetsnära utvecklingsarbete där avståndet mellan
grundtanke och handling är litet. Fokus är på invånarna, att ta
tillvara de samlade vårdresurserna på bästa sätt och att ge invånare
vård på rätt nivå och i närmsta möjliga närområde. Det utvidgade
samarbetet mellan de olika vårdgivarna ger möjlighet att ge och ta
emot hjälp från varandra samtidigt som det skapar förutsättningar
för nytänkande och utveckling av framtidens vårdstrukturer.
1.1 Vision, mål och syfte
Vision, syfte och mål med Samverkande sjukvård är att tillgodose
invånarens behov av god hälso- och sjukvård och samordna
sjukvårdsresurserna som finns i invånarens närområde så att
invånaren får

Rätt vård på rätt plats

Använda de samlade sjukvårdsresurserna för invånarnas
bästa

Skapa en arena för utveckling och förbättring av samverkan
Samverkansformer inom Samverkande sjukvård är:
 1177-uppdrag, sjuksköterska på 1177 Vårdguiden kan kontakta
sjuksköterska inom kommunala hemsjukvården eller sjuksköterska
i ambulansen för bedömning/behandlingsuppdrag på
sjuksköterskenivå i patientens hem.
 Assistansuppdrag, sjuksköterskor inom de olika
vårdorganisationerna kan be varandra om hjälp över
verksamhetsgränserna till exempel vid arbetsanhopning, med
bedömningar eller lyfthjälp.
 IVPA-uppdrag I Väntan På Ambulans, om ambulansen har lång
framkörningstid kan operatör på SOS Alarm kontakta
sjuksköterska i kommunala hemsjukvården på särskilda kriterier
som åker till patienten och vidtar adekvata åtgärder i väntan på att
ambulansen ska komma fram.
 MÄVA-uppdrag, (Medicinsk Äldre Vårds Avdelning) MÄVApatienter är patienter äldre än 75 år med ett flertal kroniska
medicinska diagnoser som ofta är i behov av sjukhusvård. Dessa
patienter kan efter kontakt med MÄVA läggas in direkt på
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avdelningen utan att behöva passera akuten. Genom Samverkande
sjukvård kan även patienter som inte är MÄVA-patienter läggas in
direkt om sjuksköterska i ambulans eller primärvårdsläkare
tillsammans med MÄVA gör bedömningen att patienten uppfyller
kriterierna för MÄVA-patienter.
Intentionen är att hela Fyrbodal ingår i Samverkande sjukvård och
erbjudande har getts till övriga kommuner inom Fyrbodal att
medverka. Ovanstående samverkansformer finns nu i Strömstads,
Tanums, Sotenäs, Munkedals, Melleruds, Åmåls och Lilla Edets
kommuner, samt att 1177-uppdrag och assistansuppdrag görs även
av ambulanssjukvården i Lilla Edet, Bohus norr, Bohus Väst och i
Dalsland. Avtal skrivs årsvis mellan hälso- och
sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal och kommuner som ingår i
Samverkande sjukvård. Uppdraget att driva Samverkande sjukvård
är ett riktat uppdrag till NU-sjukvården i vårdöverenskommelsen.
Under 2016 kommer Färgelanda kommun att starta upp
Samverkande sjukvård.
Under 2015 har ytterligare tre samverkansformer utformats (se
punkt 2.5)
 Utökade uppdragsformen vårdcentralsuppdrag – möjlighet
för vårdcentralen att be sjuksköterska inom kommunal hälso- och
sjukvård att utföra akuta bedömningsuppdrag
 Utökade uppdrag från ambulanssjukvården – möjlighet för
personal i ambulanssjukvård vid 112-uppdrag, där man bedömt att
patient kan vara kvar hemma men behöver ny bedömning eller
åtgärd liknande 1177-uppdrag, att kontakta kommunens
sjuksköterska för att efterhöra om möjlighet finns för bedömning
eller åtgärd på sjuksköterskenivå vid senare tillfälle.
 Utökade uppdragsformen hemtjänstuppdrag – möjlighet för
personal inom hemtjänst att kontakta kommunens sjuksköterska
för möjlighet till bedömning eller åtgärd på sjuksköterskenivå hos
patient som ej är inskriven inom kommunal hälso- och sjukvård.
Utveckling av nya samverkansformer mellan vårdcentraler,
ambulanssjukvård och kommunens sjuksköterska kommer att
utföras i projektform under 2016 av sjuksköterska inom kommunal
hemsjukvård inom Strömstads, Tanums, Sotenäs och Munkedals
kommuner. Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård i
Sotenäs kommun kommer även att utföra uppdrag från
kommunens hemtjänst som ett pilotprojekt under första halvåret
2016.
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2. Utveckling
2.1 Ambulant triagering
Områdets befolkning uppnår en allt högre ålder och med det ett
ökat behov av en riktad vård. Ett stort antal äldre vårdas varje år på
sjukhus för diagnoser som skulle kunna hanteras i öppen-vården.
Att en gammal och skör patient förflyttas till en främmande miljö
kan i vissa fall leda till förvirringstillstånd och försämring av
medicinskt tillstånd.
I Halland har man sedan 2012, genom samarbete mellan
ambulansverksamhet och primärvården med hjälp av triagering av
äldre patienter, lyckats minska körningar av äldre patienter till
akuten.
Med detta som grund började vi inom Samverkande sjukvård
införa detta arbetssätt i Uddevalla kommun under 2014 efter att
alla sju vårdcentraler hade utbildats i bedömningssystemet RETTS.
Syftet var att hitta rätt vårdnivå, förbättra omhändertagandet av
äldre patienter i hela vårdkedjan och undvika onödiga besök till
akuten. Under våren 2014 utbildades personal och distriktsläkare
på vårdcentralerna i bedömningsverktyget RETTS. I samarbetet
mellan vårdgrannar finns behov av utveckling av gemensamt
bedömningssystem. Detta för att vid kontakt med ambulans tala
"samma språk" gällande bedömning av patienters vårdnivå. Om
ambulanssjukvården bedömt en patient under 75 år till att
vara "grön"= primärvårdsnivå, tas kontakt med patientens
distriktsläkare och beslut tas om fortsatt vård - åtgärder i patienten
hem av primärvården eller kommunens sjuksköterska, tid på
vårdcentral eller om patienten ska åka till akutmottagning. Statistik
se punkt 6.2.
Under 2015 har arbete pågått att även få med Capio vårdcentral på
Orust, som nu startar med ambulant triagering den 26 januari 2016.
2.2 Telemedicin
Som distriktsläkare sitter man oftast låst på vårdcentralen och har
svårt att vid akuta lägen snabbt kunna göra hembesök för
bedömningar på plats av patienter. Fulla tidböcker och långa
avstånd gör det många gånger svårt. Detta leder ofta till att
medicinska bedömningar får göras per telefon med
kommunsköterska. För att kunna göra en säkrare medicinsk
bedömning beslutades inom Samverkande sjukvård att testa
Telemedicin mellan Herrestads vårdcentral och Rotviksbros
äldreboende.
Rotviksbros äldreboende utrustades med en Ipad som
kommunsköterskan tog med till patienten. På vårdcentralen
installerades på datorn ett program ”Jabber” och en liten kamera.
Därefter kunde snabbt och enkelt en konsultation ske med både
bild och ljud mellan patient, sköterska och doktor. Test gjordes
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både hos patienter i det egna hemmet och på äldreboendet. Då
kvaliteten var hög både bild- och ljudmässigt och att sättet att
kommunicera bedömdes vara av stort medicinskt värde istället för
som tidigare endast via telefonsamtal, togs beslut att involvera fler
aktörer.
Idag har alla distriktsläkarna på Herrestads vårdcentral möjlighet
att kommunicera med alla kommunsköterskorna inom Herrestads
upptagningsområde. Undersköterskan ”startar upp datorn och gör
den redo” inför konsultationen. På så sätt är arbetssättet snabbt och
enkelt tillgängligt för alla doktorer vid behov.
En sköterska på hjärtsviktsmottagningen Uddevalla sjukhus har
startat upp telemedicin med sviktpatienter.
Munkedals vårdcentral har IT-utrustats för kommunikation mellan
kommunsköterskor och distriktsläkare.
Sex ambulanser har utrustats med Ipads för kommunikation med
sjuksköterska på MÄVA angående MÄVA-patienter
Under våren 2016 kommer hemsjukvården i Strömstads kommun
att börja samarbeta via telemedicin med vårdcentralerna
Bohuslinden och Strömstads Läkarhus.
Planer finns på att under våren 2016 starta upp kommunikation via
telemedicin mellan fotvårdsterapeuter på Uddevalla sjukhus och
NÄL och Munkedals kommunsköterskor.
Mobila Vårdteamet i Uddevalla kommer också att installera ITutrustning för telemedicin.
2.3 Mobila vårdteamet i Uddevalla
Samverkande sjukvård har funnits i flera av kommunerna i
Fyrbodal sedan 2010. Då de tre större kommunerna i området,
Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, började diskutera hur
Samverkande sjukvård skulle kunna implementeras i deras
kommuner såg man att det fanns andra behov och förutsättningar i
trestadskommunerna. Tanken på att starta ett mobilt vårdteam
föddes och eftersom det sedan tidigare fanns mobila sjuksköterskor
i Uddevalla kommun med ett väl upparbetat arbetssätt beslöt man
att använda detta team som grund och bygga på det med läkare och
undersköterska.
Samverkande sjukvård är organiserade under Vårdsamverkan
Fyrbodal och under våren 2015 skickade Vårdsamverkan Fyrbodal
in en ansökan om medel för närsjukvårdsutveckling till Västra
Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens hälso- och
sjukvårdsstyrelse fattade beslut om ekonomiskt stöd till ett mobilt
vårdteam i Uddevalla. Teamet består av läkare, sjuksköterska och
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undersköterska. Det mobila vårdteamet riktar in sig på patienter
med stort vårdbehov som besöker många olika vårdinrättningar.
Ett mobilt vårdteam som gör hembesök hos denna patientgrupp
ökar tryggheten och närheten till vården för dem och de får bättre
kontinuitet i sina vårdkontakter.
Det mobila vårdteamet skapas gemensamt av vårdcentralerna i
Uddevalla, fem vårdcentraler inom Närhälsan och två privata
vårdcentraler, NU-sjukvården och Uddevalla kommun.
Uppdragen till mobila vårdteamet kommer via telefonsamtal till
sjuksköterska eller läkare i teamet. Uppdragen kan komma från
vårdcentralerna, hemsjukvården, hemtjänsten, biståndshandläggare, ambulansen, akuten, MÄVA (NU-sjukvårdens
medicinska äldrevårdsavdelning) eller 1177 Vårdguiden.
Teamet går att nå mellan 8.30-16.00 måndag till fredag.
Uppdragen som kommer in prioriteras och teamet bestämmer vilka
teammedlemmar som ska åka på vilka uppdrag. Mobila vårdteamet
har ett brett kontaktnät och väl uppbyggda kontaktvägar inom
övriga vårdgivare och stödfunktioner i Uddevalla kommun.
Teamet har möjlighet att sätta in tillfälliga hemtjänstuppdrag för en
patient eller öka upp hemtjänstuppdraget för en patient som redan
har hemtjänst samt att tillfälligt skriva in en patient i
hemsjukvården som behöver tillfälliga insatser i hemmet. På så vis
kan teamet se till patientens hela situation, både medicinskt och
socialt, och se till att patienten får den hjälp och stöttning han eller
hon behöver. Det kan till exempel vara en patient med ryggsmärtor
teamet kallas till där de upptäcker att patienten är yr och fallrisken
är stor. Då kan teamet ordna med hjälpmedel och sätta in tillfälliga
insatser från både hemtjänst och hemsjukvård för att säkra att
patienten får smärtlindring och tillsyn till exempel över en helg.
Mobila vårdteamets verksamhet sker i nära samarbete med övriga
vårdaktörer i Uddevalla kommun. Då teamet startade i september
2015 bjöds samtliga övriga vårdaktörer in till en kick off där
teamet presenterades och teamets medicinska och tekniska
utrustning visades upp. Informationsbrev har också skickats ut till
samtliga berörda. I samband med kick offen bjöds även pressen in
till en pressvisning av Mobila vårdteamet.
Eftersom Mobila vårdteamet kan göra uppdrag för samtliga sju
vårdcentraler i Uddevalla behöver medarbetarna i teamet kunna
skriva i samtliga vårdcentralers journalsystem. Dessutom behöver
teamet ha läsbehörighet i NU-sjukvårdens och Uddevalla
kommuns journalsystem för att kunna ta del av en patients
sjukdomshistorik och få en helhetsbild. För att göra detta möjligt
har avtal skrivits mellan vårdgivarna om tillgång till varandras
journalsystem. Arbetet med att skapa en sammanhållen plattform
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för de olika vårdgivarna har pågått under året och beräknas bli
klart i början av 2016.
Projekt kommer att utvärderas hösten 2016. Statistik se punkt 6.3.
2.4 Samverkansformer
För att skapa möjlighet för kommunens sjuksköterskor att få mer
kunskap och erfarenhet kring IVPA-uppdrag togs under våren
2015 beslut att ändra kriteriet för IVPA-uppdrag till att
kommunens sjuksköterskor alltid ska larmas vid 112 larm enligt
framtagna kriterier och att avbrutna uppdrag ska registreras.
Förändringen av kriterierna medförde en dramatisk ökning av antal
IVPA-uppdrag och nyttjandet av resurser behövde ses över. Därför
ändrades kriterierna för IVPA-uppdrag igen och beslut togs att från
och med 1 november 2015 larmas kommunens sjuksköterska på
IVPA-uppdrag då SoS alarm operatören uppskattar att en tidsvinst
för patienten uppnås. Tidsvinsten uppnås då kommunsköterskan är
på plats hos patienten före ambulansen. Tidsvinst uppnås oftast
inte då ambulansen är på sin stationeringsort. I den nya riktlinjen
skrivs också in att ambulansbesättningen ska meddelas av SoS
operatör om att kommunens sjuksköterska larmats och att
kommunsköterska inte ska larmas till vårdenheter, till exempel
vårdcentraler, mottagningar och sjukhus.
2.5 Utökade samverkansformer
Uppdrag gavs i slutet av 2014 av styrgrupp för Samverkande
sjukvård till arbetsgrupp Samverkande sjukvård att utveckla nya
samverkansformer inom Samverkande sjukvård. Tre förslag till
utökade samverkansformer har nu tagits fram mellan
primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården,
ambulanssjukvården och den kommunala hemtjänsten.
Syftet för utökning av samverkansformer är att utöka möjligheten
att ge patienterna vård på rätt nivå i närområdet och att förkorta
patientens väntetider genom att förbättra 1177-uppdraget och att ge
fler instanser möjlighet att ge sjuksköterskeuppdrag eftersom
patienter vänder sig till fler uppdragsgivare än 1177. Detta är
ytterligare ett steg till att samordna våra lokala resurser och ta vara
på sjuksköterskas kompetens som finns inom olika vårdgivare.
Från 1 januari 2016 gäller utöver de ordinarie samverkansformerna
även följande tre uppdragsformer gäller följande:
A Utökade uppdragsformen vårdcentralsuppdrag
B Utökade uppdrag från ambulanssjukvården
C Utökade uppdragsformen hemtjänstuppdrag
Den kommunala hälso- och sjukvården i Strömstad, Tanum,
Sotenäs och Munkedal kommer att utföra i projektform under 2016
de utökade uppdragsformerna A och B och den kommunala hälso-
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och sjukvården i Sotenäs kommun kommer även att utföra den
utökade uppdragsformen C fram till halvårsskiftet.
Alla tre utökade samverkansformer överrapporteras från
uppdragsgivaren till uppdragstagaren med hjälp av SBAR och
noteras på Blankett B.
2.6 Rutiner för läkemedelspåfyllning
Svårigheter har uppstått då kommunsjuksköterskornas
läkemedelsförråd för IVPA-uppdragen behöver fyllas på. Tidigare
har detta gjorts direkt på plats vid IVPA-uppdrag när ambulansen
anländer men detta hinns inte alltid med och då har
kommunsjuksköterskan i efterhand fått åka till ambulansstationen
för att hämta dessa läkemedel.
En arbetsgrupp tillsattes som fick hjälp av regionens apotekare
Fredrik Vondracek. Patientsäkerhet och kvalitet upprätthålls inom
IVPA-uppdraget genom att möjlighet skapades för kommunens
sjuksköterska att beställa akutläkemedel på Marknadsplatsen och
få läkemedlen levererade till kommunens akutläkemedelsförråd.
Rutin för läkemedel som används vid IVPA-uppdrag togs fram
som godkänts av projektledningsgrupp Samverkande sjukvård.
Rutinen har även skickats till NU-sjukvårdens läkemedelsenhet.
2.7 Inventering av utrustning
För att underlätta administrationen runt uppdragen inom
Samverkande sjukvård har vissa åtgärder genomförts under 2015.
Läkemedel till IVPA-uppdrag kan nu beställas via
Marknadsplatsen. På samma sätt är tanken att även
förbrukningsmaterial som krävs för att utföra de olika uppdragen
ska kunna beställas via Marknadsplatsen. För att sätta samman en
lista med de förbruknings-material som behövs för uppdrag inom
Samverkande sjukvård behövdes en inventering över vilken
utrustning och vilket förbrukningsmaterial kommunerna har.
Därför skickades i slutet av året en inventeringslista till samtliga
kommuner anslutna till Samverkande sjukvård. Resultatet från
inventeringen kommer utgöra grunden för de förbrukningsmaterial
som kommer läggas upp på Marknadsplatsen.
2.8 Införskaffande av ny utrustning
Under året har ett flertal andningsvårds- och läkemedelsväskor
bytts ut. Saturationsmätare har bytts ut enligt Medicintekniska
avdelningens rekommendationer. I slutet av året köptes nya
batteridrivna bärbara luftvägssugar in till
kommunsjuksköterskornas IVPA-utrustning. De nya sugarna ska
ersätta de gamla handdrivna sugarna.
Ipads har under året inköpts till projekt Telemedicin.
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För att öka kvaliteten och tillgängligheten vid IVPA-uppdrag
planeras ett utvecklingsarbete med radiosystemet Rakel i Lilla
Edets kommun så att SOS-Alarm kan ”se” kommunsköterskans
position innan utlarmning för att bedöma eventuell tidsvinst
jämfört med närmast lediga ambulans.
Till mobila teamet har under 2016 införskaffats defibrillatorer med
möjlighet till EKG registrering och överföring till
Melior/EasyStore. Mobila teamet har också utrustats med
batteridrivna bärbara luftvägssugar, saturationsmätare för
prehospitalt bruk och labbutrustning för snabbanalys av akuta svar,
samt fyra bärbara datorer med 4G modem för att säkerställa
åtkomst till olika journalsystemen. Arbetet med en sammanhållen
plattform för de olika vårdgivarna har pågått under året och
planeras vara klar i början av 2016.
2.9 Utveckling av blankett B
Under våren 2015 gjordes ny Blankett B i statistikverktyg esMaker
som utvecklades under året med bland annat ifyllande av
kvalitetsmätare som upplevd patientnytta. Dialog kring utformning
och kvalitetsutveckling av blankett B pågår kontinuerligt i
coachgrupp och med enhetschefer. Statistik tas fram varje månad
och stäms av med berörda enhetschefer. Statistik sammanställs och
presenteras på www.samverkandesjukvard.se.
2.10 Bedömningsverktyg
Samverkande sjukvård har valt RETTS som bedömningsverktyg.
Nyanställda sjuksköterskor utbildas i RETTS och då kommunens
sjuksköterskor åker på IVPA-uppdrag fyller de i en RETTSjournal för den aktuella patienten. Personal på de vårdcentraler
som ingår i projektet med ambulant triagering utbildas också i
RETTS. Västra Götalandsregionen har ett avtal med
upphovsmännen bakom RETTS gällande prehospital vård som
utförs i regionens regi. Samverkande sjukvårds verksamhet
bedöms falla inom de ramarna. Då olika vårdgivare ska samverka
med varandra underlättar det betydligt om de använder sig av
samma bedömningsverktyg. Samverkande sjukvård har valt att
använda sig av RETTS dels för att det är ett snabbt och smidigt
verktyg och dels för att ambulansen sedan tidigare använder sig av
RETTS. Det finns andra bedömningsverktyg och diskussioner har
pågått under hösten både bland kommuner och andra verksamheter
att använda sig av något annat verktyg. Till exempel började
akuten på NÄL under hösten använda sig av Triagehandboken. Att
hitta ett gemensamt verktyg är en viktig fråga som kommer
fortsätta diskuteras under det kommande året.
2.11 Uppföljning av utbildningsplan 2015


Refreschutbildning
Refreschutbildningarna hålls både för sjuksköterskor som vill
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fräscha upp sina kunskaper och för nyanställda sjuksköterskor som
behöver få en grund för att kunna utföra samverkansuppdrag.
Utbildningen innehåller, förutom en presentation av
samverkansformer och grunderna inom Samverkande sjukvård,
genomgång av behandlingsriktlinjer, utbildning i RETTS och
praktiska övningar inom D-HLR och med den utrustning som
används vid IVPA-uppdrag. I mars hölls en refreshutbildning i
Uddevalla. 36 deltagare tog sig till utbildningen trots storm och
trafikkaos. I slutet av november hölls årets andra refreshutbildning
på Dalslands Folkhögskola i Färgelanda. Det var 29 deltagare
totalt. Av dessa var 8 samverkanscoacher som var med för att få en
uppfattning av utbildningens innehåll. Utvärderingen av
utbildningen visar överlag på mycket positiva deltagare. Nedan
följer några av kommentarerna i utvärderingen:
”Supertrevligt. God mat. Bra lokaler. Bra med repetition och
reflektion”, ”Bra att få en inblick”, ”Mycket bra dag. Bra
föreläsare. God mat. Hoppas detta blir varje år för oss alla”

Utbildning av ambulanspersonal
Under hösten 2015 har samtliga sjuksköterskor inom
ambulansverksamheten i NU-sjukvården erbjudits en
utbildningsdag med fokus på samverkan med andra vårdaktörer.
Syftet med utbildningsdagen var att ge sjuksköterskorna inom
ambulansen ytterligare kunskap och kännedom om arbetsformerna
inom Samverkande sjukvård. 165 sjuksköterskor deltog i
utbildningen som erbjöds vid tre tillfällen.
Utbildningsdagen bestod av en kort introduktion av tf
verksamhetschef Björn Kalin, information av
verksamhetschefssekreterare för ambulanssjukvården Kicki
Settung hur journaler ifylls i samband med vård av nyanlända och
asylsökande, genomgång av journalgranskning som genomförts
inom ambulanssjukvården tillsammans med ambulansöverläkare
Joakim Söderberg. Deltagarna delades upp i grupper för
fallgenomgångar med redovisning och diskussion i storgrupp
gällande vårdbehov, vårdnivå och lämpligt transportsätt.
Information gavs också av projektledare för Samverkande sjukvård
Maria Klingberg om Samverkande sjukvård och olika
samverkansformer och information gavs från patologen, Jörgen
Eriksson och Erica Frykberg, om hantering av avlidna. Från HIA
informerade Magnus Wahlin och Henrik Fryklund om aktuell
hjärtsjukvård. Mycket frågor och positiva synpunkter framfördes
under utbildningsdagarna. Synpunkter som inkommit är att
utbildningsdagen uppskattats och det har framförts önskemål om
att fortlöpande genomföra utbildningar i detta format.

Högskoleutbildning
Under hösten 2015 genomfördes högskoleutbildning i samarbete
mellan Samverkande sjukvård och Högskolan Väst.
Utbildningarna är indelade i två block om vardera 7,5 hp.
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Akutmedicin/medicinska bedömningar är den utbildning som har
störst söktryck och från våra samverkande kommuner deltog 12
stycken studenter. Nästa delkurs heter Prehospitala bedömningar
av äldre med stort vårdbehov. Här deltog 8 stycken studenter från
våra samverkande kommuner. Högskolan Väst har tillgång till
ytterligare platser för studenter att söka som öppen kurs.
Förhandlingar med Högskolan Väst kommer att genomföras första
kvartalet 2016 när det gäller eventuella uppdragsplatser för
Samverkande Sjukvård under hösten 2016.
2.12 Framtagande av utbildningsplan 2016
Ett av målen i Samverkande sjukvårds verksamhetsplan för 2016
lyder ”Skapa förutsättningar för verksamheterna att administrera
uppdragsformer i ordinarie driftsorganisation 2017”. En viktig
fråga att lösa för att arbetet med samverkansuppdragen ska flyta
smidigt i verksamheterna är hur ny personal ska få kännedom om
och den utbildning de behöver för att kunna arbeta med de olika
uppdragsformerna. Frågan om utbildning har diskuterats både i
coachgruppen, referensgruppen och i projektgruppen. En
arbetsgrupp tillsattes bestående av Anders Johansson, Joakim
Söderberg, Johan Andersson och Maria Klingberg. Ett förslag till
ny utbildningsplan har tagits fram och godkändes av
projektgruppen i slutet av året. I början av 2016 kommer den att
skickas ut på remiss till verksamheterna. I den nya planen tar
coacherna ett samordningsansvar för utbildning av nya
medarbetare.
2.13 Coachgrupp
25 coacher från kommunal hälso- och sjukvård, ambulanssjukvård,
1177 Vårdguiden och MÄVA Uddevalla sjukhus har träffats vid 4
tillfällen under året och diskuterat utvecklingsområden och
uppkomna frågeställningar vid samverkansuppdrag, bland annat
utbildning av nyanställda sjuksköterskor i Samverkande sjukvård,
utrustningm, förankring av reviderade behandlingsriktlinjer och
utformning av nya samverkansformer med uppdrag från
vårdcentral, ambulanssjukvård och hemtjänst till kommunens
sjuksköterska.

3. Kommunikation
Intresset för Samverkande sjukvårds verksamhet är fortsatt stort.
Samverkande sjukvård har bjudits in till andra kommuner och
verksamheter i landet som stått i begrepp att starta upp liknande
utvecklingsarbete. Intresset i den egna regionen har också ökat och
Samverkande sjukvård har träffat politiker i olika sammanhang och
berättat om vår verksamhet i allmänhet och många gånger om
Mobila vårdteamets verksamhet i synnerhet.
NU-sjukvårdens ambulansverksamhet arrangerade FLISA 2015 på
Bohusgården i Uddevalla under tre dagar i mitten av
september. FLISA står för Föreningen för Ledningsansvariga Inom
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Svensk Ambulanssjukvård, och föreningen arbetar bland annat för
att höja kompetensen inom svensk ambulanssjukvård. En viktig del
av FLISAS verksamhet är den årliga kongressen, som arrangerades
för första gången redan för 30 år sedan. Detta var första gången
NU-ambulansen stod som värd och arrangemanget lockade cirka
500 besökare till Bohusgården i Uddevalla.
Samverkande sjukvård medverkade med både en
utställningsmonter och som föredragshållare under FLISA 2015.
I början av november deltog Samverkande sjukvård som föreläsare
på Kvalitetsmässan. Västra Götalandsregionen valde ut ett antal
verksamheter som promotades i Västra Götalandsregionens monter
och som höll i korta seminarier. Tillsammans med mobil
närsjukvård i Skaraborg höll Samverkande sjukvård i ett av
seminarierna och stod i montern under en av dagarna.
Mobila vårdteamet medverkade på Seniormässan på Bohusläns
museum i Uddevalla i mitten av november. En del av teamets
utrustning visades upp och mobila vårdteamet fick många frågor
från mässbesökare.
Under våren producerade Samverkande sjukvård ett antal korta
storytellingfilmer under samlingsnamnet ”Samverkande sjukvård i
verkligheten”. I filmerna berättar medarbetare från olika
verksamheter om uppdrag de varit involverade i och vad det
betydde för patienten i fråga att deras situation kunde lösas genom
samverkan. Filmklippen har publicerats på Samverkande sjukvårds
facebooksida och där har de visats över 3000 gånger.
Samverkande sjukvårds facebooksida har nu 274 gillare. Antalet
gillare har ökat med 94 under året. Av gillarna är 80 procent
kvinnor och 20 procent män. Då mobila vårdteamet i Uddevalla
skulle annonsera efter en läkare till teamet under våren valdes
facebook som kanal för annonsen och annonsen fick över 7000
visningar.
Under hösten har uppdateringar på webbsidan och facebooksidan
minskat på grund av att Samverkande sjukvårds kommunikatör
gick över till rollen som projektledare. Ambitionen är att hitta en ny
kommunikatör under början av 2016.
I samband med att Mobila vårdteamet startade i början av
september arrangerades en pressvisning dit media bjöds in för att få
en bild av Mobila vårdteamets verksamhet. Tyvärr sammanföll
dagen med flera andra medialt intressanta händelser i vårt
närområde så endast Bohusläningen kom till visningen.

4. Särskilda händelser
4.1 Organisationsförändring
Det har skett en del organisatoriska förändringar för Samverkande
sjukvårds del efter sommaren. Samverkande sjukvård ingår från
och med hösten 2015 under Vårdsamverkan Fyrbodals paraply.
Under 2016 kommer Samverkande sjukvård ligga som en egen
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enhet bredvid de berednings-grupper Vårdsamverkan Fyrbodal
fattat beslut om.
Samverkande sjukvårds styrgrupp upplöstes efter sommaren och
ersattes av ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal. I och
med detta bildades även en ny grupp, referensgruppen, bestående
av första linjens chefer i de verksamheter som ingår i Samverkande
sjukvård. Syftet med referensgruppen är att säkra att första linjens
chefer är välinformerade om aktuella händelser inom Samverkande
sjukvård samt att fånga in tankar och synpunkter om Samverkande
sjukvårds verksamhet. Samverkande sjukvårds tidigare
arbetsgrupp bytte namn till Projektgrupp och områdeschef för
1177 Alingsås, Skövde och Uddevalla, Karin Hagelin, är nu med i
gruppen. En ny arbetsgrupp bildades bestående av dem som
avlönas av Samverkande sjukvård.
Samverkande sjukvårds organisation:
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De utvecklingsuppdrag Samverkande sjukvård tar på sig framgent
kommer att vara på uppdrag från ledningsgruppen för
Vårdsamverkan Fyrbodal och kommer att följa den projektmall
Samverkande sjukvård tagit fram och ledningsgruppen för
Vårdsamverkan Fyrbodal godkänt för utvecklingsuppdrag:

4.2 Singel responderenheter
Under 2014 startade två singel responderenheter inom
Ambulanssjukvården (Dalsland och Lilla Edet) som finansierades
av Samverkande sjukvård. Singel responder är en personbil som är
utrustad med nästan samma utrustning som ambulans men saknar
bår och möjligheten att transportera patienter. Bemannas av en
erfaren ambulanssjuksköterska som åker på alla ambulansuppdrag,
utför bedömningar och 1177-uppdrag inom Samverkande sjukvård.
Enheterna finansierades 2015 av NU-sjukvårdens
ambulansverksamhet och ingår från och med januari 2015 i
ambulanssjukvårdens ordinarie verksamhet.
Singelresponderenheterna är en fortsatt viktig del i den
verksamhetsöverskridiande samverkan på de orter där de är
lokaliserade. Bilarna har varit i drift under majoriteten av årets
månader, dock ej under sommarmånaderna på grund av
bemanningssituationen inom ambulanssjukvården.
4.3 Femårsjubileum
2010 startade Strömstad och Tanum med att utföra
samverkansuppdrag. Detta innebar att det var femårsjubileum för
Samverkande sjukvård 2015. För att fira detta skickades en
jubileumsgåva ut till samtliga sjuksköterskor i de verksamheter
som ingår i Samverkande sjukvård, över 800 jubileumsgåvor.
Gåvan bestod av en handvärmare med Samverkande sjukvårds
logotype tryckt på för att symbolisera den värme vi sprider när vi
arbetar med patienten i fokus och försöker hitta den bästa lösningen
i det enskilda fallet. Handvärmaren låg i en presentpåse
tillsammans med ett kort med ett tack till varje sjuksköterska för
hans eller hennes arbete med att ge eller utföra samverkansuppdrag.
4.4 Studie av utvecklingsarbete SBAR
En studie genomfördes under året av ett förbättringsarbete som
gjorts för att förbättra kommunikationen vid 1177-uppdrag.
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Avsaknad av säker informationsöverföring mellan vårdgivarna
ledde till att hembesök av sjuksköterskor minskade.
Informationsöverföringen och kommunikationen utgick ifrån att
vårdgivarna faxade mellan varandras enheter. Syftet med
förbättringsarbetet var att invånarna som hade ett plötsligt
uppkommet vårdbehov och svårigheter att ta sig till en
vårdinrättning skulle erbjudas bedömning i hemmet och därefter
adekvat åtgärd på rätt vårdnivå via 1177-uppdrag som utfördes av
sjuksköterskor i kommuner och ambulanser. Målet med
förbättringsarbetet var att den nya informationsöverföringen per
telefon skulle ske med hjälp av SBAR-blanketten och leda till att
fler patienter kunde få bedömning via 1177-uppdrag.
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som var
betydelsefulla i införandet och användandet av SBAR-blanketten
som en del av utvecklingsarbetet kring samverkande sjukvårds
delprojekt 1177-uppdrag.
Förbättringsarbete har utförts med Nolans modell och Demings
PDSA samt beskrivning av microsystemet via 5P. Mätningar
gjordes på antal 1177-uppdrag för att se om förändringen blev
förbättring. Studien bygger på kvantitativ och kvalitativ
datainsamling. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ
innehållsanalys.
Förbättringsarbetet visade att SBAR-blanketten fungerade för
informationsöverföringen istället för faxrutiner vilket ledde till att
uppdragen ökade. Det kvarstår dock arbete med att följa upp och se
till att förbättringen blir hållbar. Betydelsefulla faktorer vid
införandet och användandet var att informationen skulle
standardiseras, att syftet med användning av SBAR skulle
tydliggöras och att det skulle vara praktiskt att använda.
Studien sammanställdes i en magisteruppsats
http://hj.divaportal.org/smash/get/diva2:875267/FULLTEXT02.pdf

5. Ekonomi
Resultatuppföljning av budget 2015 visar ett positivt nettoresultat.
Detta på grund av att utvecklingskostnader för nya kommuner och
arbetssätt under 2015 blev lägre än förväntat. Färgelanda kommun
tog beslut i slutet av året att gå med i Samverkande sjukvård under
våren 2016 och den kostnaden hamnar därför på 2016 års budget.
På grund av vakant kommunikatörstjänst blev personalkostnaderna
lägre än budgeterat samt att budgetposten kommunikation inte
utnyttjades. Ambitionen är att anställa en kommunikatör i början av
2016. Även planerad kostnad 2015 för utveckling av it-plattform
för mobila vårdteamet i Uddevalla kommer istället att belasta 2016
års budget. Planerad kostnad för utrustning blev lägre än budgeterat
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för 2015 på grund av omfördelning av tidigare införskaffad
utrustning inom Samverkande sjukvård. Kostnader var också
budgeterade för utveckling av telemedicin och utrustning för
positionsbestämmning av kommunsjuksköterskor vid IVPAuppdrag. Tyvärr gjorde tekniska omständigheter att vi tvingades
skjuta fram införskaffningen till 2016.

6. Statistik
6.1 Sammanställning av uppdrag inom Samverkande sjukvård 2015
Under 2015 har 1308 uppdrag gjorts av sjuksköterska inom
kommunal hälso- och sjukvård och ambulanssjukvård. Under 2015
ändrades kriteriet för IVPA-uppdrag till kommunens sjuksköterska
vilket medfört fler uppdrag. 2015 registrerades även avbrutna
uppdrag.
De vanligaste 1177-uppdragen är hos patienter med
urinvägsbesvär/buksmärtor, sårskador, sårinfektioner,
kräkningar/illamående/feber, ortopediska besvär, patienter som
ramlat, behöver hjälp med läkemedelshantering och som har
andningsbesvär.
IVPA.uppdragen ges av SoS-Alarm till kommunens sjuksköterska
och de vanligaste uppdragen är hos patienter med andningsbesvär,
bröstsmärtor, bortfallssymtom, medvetslöshet, kramper,
förvirringstillstånd, oro/ångest och ortopediska besvär.
De vanligaste assistansuppdragen som ambulanssjukvården utför
för den kommunala hälso- och sjukvården är ekg-tagning och
lyfthjälp.
Uppdrag inom Samverkande sjukvård utförs under hela veckan och
under hela dygnet.
De vanligaste åtgärderna som utförs är provtagning och olika tester,
insättande av urinkateter och kärlkateter, hjärt- och lungräddning,
samordning med andra vårdgivare, läkemedelshantering, stöd till
patient och anhöriga, såromläggningar, bedömning av behov av
annan vårdkontakt och assistans till ambulanspersonalen.
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Tabell 1: Antal uppdrag av sjuksköterska inom kommunal hälsooch sjukvård och ambulanssjukvård 2014 och 2015
Uppdragsgivare

Totalt 2014

Uppdrag av 1177 Vårdguiden

296

329

Uppdrag av kommunal hälso- och sjukvård

32

31

Uppdrag av ambulanssjukvård

12

16

Uppdrag av MÄVA Uddevalla sjukhus

3

0

IVPA-uppdrag till kommunens sjuksköterskor

168

640

112 uppdrag till ambulans - direktinläggning MÄVA

210

161

Avbrutna IVPA-uppdrag till kommunens ssk

126

Patient tog kontakt med ambulanssjukvård
Uppdrag av Vårdcentral/Jourcentral
Totalt

Totalt 2015

1
19

4
740

1308

Tabell 2: Antal uppdrag av sjuksköterska inom kommunal hälsooch sjukvård 2014 och 2015

Uppdrag som ej kan tas beror på hög arbetsbelastning, pågående uppdrag eller att man bedömt att ambulans skulle
hinna före till patienten.
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Tabell 3: Antal uppdrag av sjuksköterska i ambulans 2014 och
2015

Uppdrag som man ej kan tas beror på pågående uppdrag eller hög
arbetsbelastning.

Tabell 4: Patientens fortsatta vård efter genomfört 1177-uppdrag

6%

3%
12 %

9%

22 %
19 %

16 %
50 %

2014

2015

63 %

Akuten/MÄVA
Egenvård
VC/JC
Övrigt
Egenvård + bokad tid VC

Till akuten/MÄVA
Egenvård i hemmet
Till Vårdcentral/JC
Egenvård + bokad tid VC

Tabell 5: Patientens fortsatta vård efter genomfört 1IVA-uppdrag

4%

3%

2% 1%

11 %
24 %

9%

2014

76 %

Akuten/MÄVA

Ambulans tog över

Egenvård i hemmet

Vårdcentral/JC

2015
70

Akuten/MÄVA

Ambulans tog över

Egenvård i hemmet

Vårdcentral/JC

Övrigt
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6.2 Statistik ambulant triagering Uddevalla kommun 14-03-0315-12-31
54 patienter mellan 73 och 102 år, 25 män och 29 kvinnor.
Medelåldern är 85 år.
Personal inom ambulanssjukvården kontaktade vårdcentralerna vid
21 tillfällen, jourcentral vid 4 tillfällen, beredskapsjour 14 tillfällen,
Akuten NÄL vid 11 tillfällen, MÄVA vid 1 tillfälle och
kommunsjuksköterskor vid 3 tillfällen.
Kontakterna togs vardagar 08.00 – 17.00 (vid 22 tillfällen), kl
17.00 – 24.00 (vid 15 tillfällen),
kl 24.00 – 08.00 (vid 11 tillfällen) och under helger kl 09.00 –
17.00 (vid 6 tillfällen).
Åtgärder: 13 patienter stannade hemma och fick åtgärd i hemmet,
32 besökte vårdcentral/jourcentral eller fick hembesök samma dag
eller dagen efter, 1 patient lades in på MÄVA, 4 patienter lades in
på korttidsplatser, 4 patienter kördes till akuten NÄL.
50 av de 54 patienterna (93 procent) behövde inte uppsöka
akutmottagningen initialt. Efter en vecka hade ytterligare 8
patienter av de 50 behövt uppsöka akutmottagning.
6.3 Statistik mobila vårdteamet i Uddevalla
Mobila vårdteamet i Uddevalla har sedan starten i september 2015
till 31 december 2015 genomfört 864 uppdrag (585 kvinnor och
279 män, de flesta boende i eget boende, 26 procent var inskrivna
inom kommunal hälso- och sjukvård). Uppdragen har utförts av
enskilda medarbetare i teamet eller olika temmedarbetare
tillsammans (läkare, sjuksköterskor och undersköterska)
Uppdragen har utförts dagtid måndag till fredag.
Kl 10.00 – 12.00 är de timmar på dygnet då flest besök görs och de
flesta hembesöken görs inom två timmar från det uppdraget gavs.
Uppdragen gavs främst av sjuksköterska/distriktssköterska på
vårdcentraler och av sjuksköterska inom kommunal hälso- och
sjukvård inom Uddevalla kommun.
De vanligaste orsakerna till hembesök är smärta, provtagning,
läkemedelsproblem, infektioner, problem med sår och hud, samt
andningsbesvär. De vanligaste åtgärderna har varit
läkemedelsrelaterade, provtagning, information/undervisning,
såromläggningar och kontakt med bistånd.
Enligt mobila vårdteamets bedömning har 202 besök på
akutmottagning och 34 inläggningar undvikits genom hembesök av
teamet.
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7. Verksamhetsplan 2016
Den 11 december godkände ledningsgruppen för Vårdsamverkan
Fyrbodal den övergripande verksamhetsplan Samverkande
sjukvård tagit fram för 2016. Verksamhetsplanen består i ett antal
övergripande punkter som sammanfattar den verksamhet som
kommer att vara i fokus under 2016:
• Skapa förutsättningar för Färgelanda att starta med
Samverkande sjukvård under 2016.
• Öka kännedomen om Samverkande sjukvård inom Fyrbodal och
Västra Götalandsregionen
• Skapa förutsättningar för verksamheterna att administrera
uppdragsformer i ordinarie driftsorganisation 2017
• Vidareutveckla kommunikationsvägar inom Samverkande
sjukvård
• Vidareutveckla uppföljning av Samverkande sjukvård
• Delta i Vårdsamverkan Fyrbodals utvecklingsarbete
• Vidareutveckla utvecklingsprojekten Telemedicin, Ambulant
triagering, utökade uppdragsformer och mobilt vårdteam
Uddevalla enligt projektmodellen
För Samverkande sjukvård
Projektledningsgrupp Samverkande sjukvård

