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Samverkande kommuner: 
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, 
Mellerud, Lilla Edet, Färgelanda och Åmål.  

Samverkande verksamheter:
MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska  
äldrevårdsavdelning), Kommunal hälso-  
och sjukvård, vårdcentraler, ambulans,  
SOS Alarm,1177-Vårdguiden på telefon och 
Mobila Vårdteamet i Uddevalla.

Verksamhetsberättelse 2016
Projekt: Samverkande Sjukvård inom Fyrbodal. Utfärdat av Projektledningsgrupp 2017-02-14

Vårt 
uppdrag
Att administrera och vidare-
utveckla samverkansformer 
mellan områdets huvud-
män. 

Samverkande sjukvård är ett 
uppdrag till NU-sjukvården 
från Norra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden och regleras 
i Vårdöverenskommelsen. 

Fyrbodal
Samverkande sjukvård finns i 
åtta av Fyrbodals kommuner. 

Intentionen är att resterande 
sju kommuner ska ansluta 
till Samverkande sjukvård på 
sikt. 
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En sammanslutning av perso-
ner som stödjer och hjälper 
varandra och arbetar för att 

uppnå ett gemensamt eftersträvat 
mål. Så förklarar Svenska akade-
mien ordet samverkan. 

Samverkan är ett modeord vars be-
tydelse ibland kan bli lite urvattnad. 
Men den samverkan Samverkande 
sjukvård står för är allt annat än en 
skrivbordsprodukt. Här är det sam-
verkan i praktiken, människor som 
arbetar ute nära patienterna hittar 
lösningar på uppkomna situationer 
runt patienten. När vi har helhets-

tänk runt patienten istället för att 
titta på vilken verksamhet som gör 
vad kan vi hitta nya, effektivare, 
snabbare och närmare lösningar för 
patienten.  

Samverkan handlar om att mötas på 
halva vägen och att ibland gå någ-
ra extra steg för att möta en patient 
med särskilda behov. Vi finns till för 
de sköra i samhället. Vi samverkar 
för att nå ut till dem som har svå-
rast att ta sig till vården för att de 
ska kunna få vård på rätt nivå. Vi är 
oljan i ett maskineri som finns till 
i varje enskild patients liv. Vi har 

gjort mycket nytta under 2016 och 
ser fram emot att fortsätta utveck-
la vårt arbete under 2017. Tillsam-
mans gör vi skillnad!

2016 i korthet 

Inom Samverkande sjukvård 
har totalt 1 077 uppdrag gjorts 
under 2016 i de åtta kommuner 

som är med. 

Samverkande sjukvård välkomnar 
Färgelanda kommun som under år 
2016 har gått med i Samverkande 
sjukvård. 

Mobila Vårdteamet i Uddevalla fi-
rade ett år i september. Under sitt 
första år gjorde teamet 2 641 hem-
besök. Tack vare hembesöken har 
492 besök på akuten kunnat undvi-
kas under 2016. 

En kommunikatör anställdes i Sam-
verkande sjukvård på 50 procent 
från och med 1 september. Inom 
projektet arbetar både läkare, sjuk-

sköterskor, ekonom, sekreterare, 
kommunikatör, utbildningssamord-
nare och projektledare. Utöver detta 
lånas personal in för utbildning från 
framförallt ambulansen. 

För att sprida budskapet om Sam-
verkande sjukvård bortom de med-
verkande kommunerna bjöd Sam-
verkande sjukvård in till Visit Day 
den 27 oktober i Trollhättan. Verk-
samheterna visade upp sig under en 
minimässa och det fanns gott om 
tillfälle för diskussion och frågor. 

En ny utbildningsplan som ger kom-
munerna större möjlighet att plane-
ra utbildning för nyanställd personal 
har implementerats under hösten.

Under 2016 har projektet Ambulant 

Triagering avslutats och övergått i 
ordinarie verksamhet. 

Telemedicin är ett av de utveck-
lingsområden Samverkande sjuk-
vård driver och under året har ett 
pilotprojekt startats upp i Strömstad 
där kommunens sjuksköterskor då 
de befinner sig hemma hos patienter 
kan kommunicera via telemedicin 
med läkare på de två vårdcentraler-
na i Strömstad.

För att underlätta för SOS 
Alarm-operatören att kunna avgöra 
tidsvinsten då kommunens sjukskö-
terska skickas ut på IVPA-uppdrag 
har under året ett projekt med att ta 
fram en mobilapplikation för posi-
tionsbestämning och statusrapporte-
ring inletts.

Projektledare  
Maria Klingberg
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M
edellivslängden ökar. Vårdplatser på sjukhus m

inskar. 

Fler sköra äldre får avancerad vård i hem
m

et, vilket ökar 

tryggheten och leder till snabbare och säkrare vård. 

2014
Lilla Edet

2016
Färgelanda

PILOT
2010-2012

Strömstad och Tanum

Vi samverkar:
Hemsjukvård, vårdcentral, 
ambulans, MÄVA, Mobila 
vårdteam, SOS Alarm och 
1177-Vårdguiden.

84,1 år

80,3 år

2013
Sotenäs, Munkedal, 

Mellerud, Åmål

2017
Mobila vårdteamet på Orust. 
Mobil närvård Lilla Edet och 
Norra Bohuslän/Dalsland. 
Uppstart projektansökningar 
Vänersborg och Trollhättan

2015
Mobila 
vårdteamet 
i Uddevalla

Mobil närvård

Syfte
• Rätt vård på rätt plats 
• Använda de samlade 
sjukvårdsresurserna för 
invånarnas bästa
• Skapa arena för ut-
veckling och förbättring 
av samverkan
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Sköra äldre – 
vård i hemmet
Trenden är att vårdplatserna på sjukhusen i Sveri-
ge minskar. Samtidigt har medellivslängden ökat 
nästan oavbrutet sedan 1860-talet, tack vare att allt 
fler sjukdomar går att bota eller lindra. Vi blir äldre, 
och behöver också mer vård under ålderdomen. 

Allt fler äldre vårdas i hemmet. Forskning visar att 
för just gruppen sköra äldre är det särskilt gynn-
samt om vården kan ges i hemmet. Påfrestande 
resor till sjukhuset kan undvikas och patienterna 
håller sig både piggare och friskare om de kan und-
vika onödiga vistelser på sjukhus. 

» Läs mer ”Should I stay or should I go – Factors 
associated with hospitalization risk among older 
persons in Sweden.” Avhandling av Jenny Hallgren, 
Jönköping University. 

För att kunna ge vård så nära hemmet som möjligt 
krävs samverkan mellan de vårdresurser som finns 
tillgängliga. Samverkande sjukvård fungerar som 
länk mellan de olika vårdgivarna och på så vis till-
varatas de samlade vårdresurserna på bästa sätt.  

Vår vision
Patienten ska uppleva en ”sömlös” vård när flera 
olika vårdgivare är involverade. Med fokus på pa-
tientens bästa ges rätt vård på rätt vårdnivå, så nära 
patientens hem som möjligt. Syftet med Samver-
kande sjukvård är att tillgodose invånarnas behov 
av god hälso- och sjukvård. Samverkande sjukvård 
har tagit på sig uppgiften att samordna sjukvårdsre-
surserna som finns i närområdet.

Vårt mål är att Samverkande sjukvård även ska 
skapa en arena för utveckling och förbättring av 
samverkan. 

Hur det började 
År 2009 fick en arbetsgrupp i Strömstad/Tanum 
i uppdrag att ta fram förslag till samverkansfor-
mer  mellan områdets vårdaktörer. År 2010 star-
tade Samverkande sjukvård som ett pilotprojekt i 
Strömstad och Tanum. Nu har även kommunerna 
Sotenäs, Munkedal, Åmål, Mellerud, Färgelanda 
och Lilla Edet gått med i Samverkande sjukvård. 

Vårt syfte är att tillgodose invånarnas behov 
av god hälso- och sjukvård, och att samordna 
sjukvårdsresurserna som finns i närområdet, 
samt skapa arena för utveckling för förbättring 
av samverkan.  

Närmare vård
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De kommuner som har valt att gå med har sett förde-
lar för patienterna, framför allt att vården har kom-
mit närmare patientens hem och därmed också bli-
vit snabbare.

När vårdgivare hittar vägar för samarbeten 
minskar risken att patienter hamnar mellan sto-
larna och vården kan genomföras på ett säkrare 
sätt för patienten som därmed också upplever 
en större känsla av trygghet. Ett besök på akuten 
eller en inläggning som kan undvikas är en vinst 
inte bara för den enskilde patienten utan även för 
samhället i stort. 

Organisation
NU-sjukvården har i vårdöverenskommelsen fått i 
uppdrag av Norra hälso- och sjukvårdsnämnden att 
driva arbetet med Samverkande sjukvård. I NU-sjuk-
vårdens organisation hör Samverkande sjukvård 
hemma under NU-sjukvårdens ambulansverksamhet 
under teknikavdelningen.

Samverkande sjukvård är en verksamhet för att sam-
ordna vårdgivare i vårt område och det är viktigt att 
företrädare för både kommunal hälso- och sjukvård, 

primärvård och slutenvård tillsammans kan påver-
ka och styra verksamheten. Därför är det Vårdsam-
verkan Fyrbodals ledningsgrupp vuxna som är det 
styrande instansen för Samverkande sjukvård. I led-
ningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal vuxna 
sitter verksamhetschefer för kommunerna, vårdcen-
traler både privata och offentliga och sjukhuset samt 
regionutvecklare Koncernkontoret. Större beslut 
som förändringar av verksamheten tas av lednings-
gruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal vuxna. Led-

Ledningsgrupp 
Vårdsamverkan Fyrbodal

Projektgrupp 
Samverkande sjukvård

Referensgrupp

Samverkanscoacher

Verksamhetsstöd

Mobil 
närvård

Samverkande sjukvårds organisation

Utveckling

Projekt inom 
telemedicin

Ambulant 
triagering

GPS-
positionering
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Projektledningsgruppen träffas en gång i månaden. 

ningsgruppen har möten fem gånger per år. Frågor 
som Samverkande sjukvård lyft till ledningsgruppen 
under 2016 har varit beslut om verksamhetsplan för 
2016 och ställningstagande för samverkansformer 
2017. Projektet med mobil närvård i Uddevalla har 
också avrapporterats i ledningsgruppen under året. 

Projektledning
Operativa beslut fattas av Samverkande sjukvårds 
projektledningsgrupp. I projektledningsgruppen in-
går representanter för kommunal hälso- och sjukvård, 
ambulanssjukvård, 1177 Vårdguiden på telefon, re-
gionutvecklare Koncernkontoret och sjukhuset. Pro-
jektledningsgruppen träffas en gång i månaden och 
diskuterar det pågående arbetet och vad som behöver 
göras för att komma framåt. 

För att få en stark förankring hos de samverkande 
verksamheterna och för att fånga upp synpunkter på 
ledningsnivå har en referensgrupp bildats. Referens-
gruppen består av chefer inom kommunal hälso- och 
sjukvård, ambulanssjukvården, 1177 Vårdguiden på 
telefon, MÄVA och Akuten. Referensgruppen träffas 

två gånger per år och diskuterar utvecklingsfrågor. 
Frågor under 2016 har varit bland annat verksam-
hetsplan, ny utbildningsstrategi och uppdragsformer 
2017.

För att på ett effektivt sätt kunna fånga upp synpunk-
ter, frågeställningar och idéer till utveckling samt 
att sprida information har en coachgrupp bildats. I 
coachgruppen ingår 25 utsedda medarbetare från 
kommunala hälso- och sjukvården, ambulanssjuk-
vården, MÄVA och 1177 Vårdguiden på telefon. 

I coachgruppen diskuteras många praktiska frågor, 
uppkomna frågeställningar vid samverkansuppdrag 
och medarbetarna från de olika verksamheterna ges 
möjlighet att nätverka med varandra. Coacherna träf-
fas fyra gånger per år. Under 2016 har viktiga frågor 
vid coachmötena varit den nya utbildningsstrategin, 
utrustning, verksamhetsplan, förankring av revidera-
de behandlingsriktlinjer och förslag till uppdragsfor-
mer 2017.
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Utbildning
För att samarbetet mellan olika vårdgivare ska fung-
era och nya arbetssätt implementeras behövs breda 
utbildningsinsatser. 

En ny utbildningsstrategi har implementerats under 
2016 och kommer att börja gälla från och med janu-
ari 2017. Bakgrunden till den nya strategin är öns-
kemål om att snabbare kunna ge nyanställd personal 
i kommunerna den utbildning som behövs för att 
utföra samverkansuppdrag. Önskemål om att kunna 
erbjuda befintlig personal uppdatering har också hör-
sammats. 

Samverkande sjukvård har utsett coacher med sär-
skilt ansvar för Samverkande sjukvårds frågor i 
de olika verksamheterna. I den nya strategin får 
coacherna från ambulanssjukvården, 1177 Vårdgui-
den på telefon och MÄVA ansvar för att samordna 
utbildning för nyanställd personal samt för att upp-
datera befintlig personal. Kommunens coacher får i 
uppdrag att samordna utbildning för personal i den 
kommunala hälso- och sjukvården. Den kommunala 
hälso- och sjukvården utser ansvariga för utbildning 
i D-HLR och RETTS. Kommunernas D-HLR-in-
struktörer ingår i ett gemensamt nätverk som organi-
seras av en instruktör inom ambulanssjukvården. På 
liknande sätt ingår kommunernas RETTS-ansvariga 
i ett nätverk som organiseras av en instruktör inom 
ambulanssjukvården.  

Under november månad har samtliga D-HLR-in-
struktörer, RETTS-ansvariga och coacher träffats 

i sina nätverk och gått igenom utbildningsmaterial 
som kan användas då ny personal ska utbildas. 

När sjuksköterskorna inom kommunal hälso- och 
sjukvård är ute på IVPA-uppdrag är det delar av 
ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer som ska 

följas. Därför kommer utbildning i behandlings-
riktlinjer även fortsatt att skötas av instruktör 

inom ambulanssjukvården. Samverkande 
sjukvård arrangerar fyra utbildningstillfäl-

len i behandlingsriktlinjer varje år. Till 
dessa tillfällen skickar kommunerna 
sina nyanställda. 

Under hösten genomfördes ytterliga-
re en högskoleutbildning  i samarbete 
med Högskolan Väst i ”Akutmedicin 
medicinska bedömningar” 7, 5 hp. Vi-
dare har samverkande sjukvård erhål-
lit platser på Ambulansverksamhetens 

ordinarie utbildningar i AMLS (Advan-
ced Medical Life Support).

För att säkerställa att befintlig personal 
inom kommunal hälso- och sjukvård har till-

räckliga kunskaper och håller sig uppdaterade 
på de behandlingsriktlinjer som gäller införs från 

2017 ett kunskapstest med frågor kring gällande be-
handlingsriktlinjer.  

SBAR
Vid överrapportering mellan vårdgivare används 
SBAR, ett strukturerat sätt att överföra vårdinforma-
tion enligt metodiken Situation, Bakgrund, Aktuellt 
tillstånd och Rekommendation. Samverkande sjuk-
vård har tagit fram en SBAR-blankett som används 
vid överrapportering.

Avlastande samtal
Situationer i vardagsarbetet kan uppstå och leda till 
olika former av stress hos medarbetare och chefer.  
När en händelse har inträffat som upplevts som på-
frestande av en eller flera medarbetare är det viktigt 
att tid ges för reflektion och bearbetning på ett sys-
tematiskt sätt. 

I linje med vad som anges i Arbetsmiljöverkets ny-
ligen presenterade författning om organisatorisk och 
social arbetsmiljö bjöd Samverkande sjukvård in 
personer i arbetsledande ställning till en utbildnings-
dag den 29 november med föreläsare Per-Olof Mi-
chael som är överläkare, psykiatriker och docent i 
katastrofpsykologi. Syftet med dagen var att belysa 
grunder för uppkomsten av stress, stressens meka-
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nismer samt olika vägar för chefer att mota stress 
och hantera dess konsekvenser hos sig själv och sina 
medarbetare.

Utrustning
Under hösten 2015 gjordes en inventering av utrust-
ning hos de kommuner som ingår i Samverkande 
sjukvård. Utifrån kommunernas önskemål samt de 
behandlingsriktlinjer man arbetar efter sammanställ-
des en utrustningsförteckning i början av 2016. Väs-
kantalet minskades till en  sväska för samverkande 
uppdrag (ryggsäck), en kateterväska samt en and-
ningsväska. 

Innehållet i väskorna reviderades utifrån behand-
lingsriktlinjer, behov och erfarenheter. Inköp av ka-
teterväskor gjordes så att alla kommuner även har en 
standardväska för detta. Sammanställning av inne-
hållet i de olika väskorna finns på www.samverkan-
desjukvard.se och tillsammans med denna finns hän-
visning till var man beställer material och läkemedel. 
Även rutiner gällande laboratorieutrusting, vårdhy-
gien och felanmälan har strukturerats upp och lagts 
ut på webbplatsen. Två mallar har gjorts på Mark-
nadsplatsen. En för förbrukningsmaterial och en för 
läkemedel. Instruktion för beställning och attestering 
finns tillgängligt. Detta arbete var klart juni 2016. 
Listor på webben samt mallar på Marknadsplatsen 
uppdateras kontinuerligt.
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Samordning av 
uppdrag
De samverkande verksamheterna har kommit över-
ens om fyra uppdragsformer. Dessa uppdragsformer 
är grunden för samverkan. 

1177-uppdrag
Sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon kan 
kontakta sjuksköterska inom den kommunala hälso- 
och sjukvården eller sjuksköterska i ambulans/single 
responder för bedömning och eller behandlingsupp-
drag på sjuksköterskenivå i patientens hem. Single 
responder har samma utrustning som ambulans, och 
bemannas av en erfaren sjuksköterska. Single res-
ponder transporterar inte patienter och lämnar därför 
inte området. Single respondern kör inte heller dyg-
nets alla timmar. 

Assistansuppdrag
Sjuksköterskor inom de olika vårdorganisationerna 
kan be varandra om hjälp över verksamhetsgränser-

na, till exempel vid arbetsanhopning. Mellan sjuk-
sköterskor inom ambulanssjukvården och sjukskö-
terskor inom den kommunala hälso- och sjukvården 
kan det vara hjälp med till exempel bedömningar 
eller lyfthjälp. För en läkare på en vårdcentral kan 
det vara då de behöver se ett EKG på en patient som 
befinner sig i sitt hem. Kontakt kan då tas med sjuk-
sköterska i ambulans som åker hem till patienten, tar 
EKG och skickar till läkaren på vårdcentralen.

Under 2016 har tre pilotprojekt genomförts där nya 
former av assistansuppdrag har testats. Ambulan-
sen har då de bedömt att en patient kan vara kvar 
i sitt hem men är i behov av uppföljning kunnat ge 
uppdrag till sjuksköterska inom kommunala hälso- 
och sjukvård som åkt hem till patienten för uppfölj-
ning. Vårdcentral har kunnat ge sjuksköterska inom 
kommunala hälso- och sjukvården uppdrag att göra 
uppföljningsbesök hemma hos patienten då man på 
vårdcentralen bedömt att patienten inte är i behov 
av att uppsöka akutsjukvård men behöver följas upp 
innan vårdcentralen öppnar igen nästkommande 
dag. I ett par kommuner har även hemtjänstpersonal 
kunnat ge uppdrag till sjuksköterska inom kommu-
nala hälso- och sjukvården då de behövt hjälp med 
bedömningar eller åtgärder på sjuksköterskenivå hos 

Under 2015 ändrades kriteriet för IVPA-uppdrag till kommunens sjuksköterska, vilket har medfört att det är färre uppdrag 
under 2016. 
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patienter som inte är inskrivna i kommunala hälso- 
och sjukvården. Se vidare under Utökade uppdrags-
former.

IVPA-uppdrag
I väntan på ambulans, om ambulansen har lång fram-
körningstid, kan operatör på SOS Alarm kontakta 
sjuksköterska i kommunal hemsjukvård på särskilda 
kriterier som då åker hem till patienten och vidtar 
adekvata åtgärder i väntan på att ambulansen ska 
komma fram. 

Kriterierna för att en sjuksköterska från kommunal 
hälso- och sjukvård ska larmas på ett IVPA-uppdrag 
har förändrades under hösten 2015 vilket har påver-
kat antalet uppdrag 2016. Under 2015 togs kriteri-
et att det skall finnas en tidsvinst för patienten bort 
under en period. På så vis gavs sjuksköterskor från 
kommunal hälso- och sjukvård möjlighet att åka på 
fler larm och att komma fram till patienten samtidigt 
eller till och med efter ambulansen. Detta för att göra 
sjuksköterskorna tryggare i sin roll vid IVPA-upp-
drag. Under hösten 2015 lades kriteriet om tidsvinst 
tillbaka och antalet IVPA-uppdrag är därför färre 
2016 än vad de var 2015.

MÄVA-uppdrag
MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsav-
delning) tar emot patienter äldre än 75 år med ett 
flertal kroniska medicinska diagnoser och som ofta 
är i behov av sjukhusvård. Dessa patienter kan ef-
ter kontakt med MÄVA läggas in på avdelningen 
utan att ta vägen om akuten. Genom Samverkande 
sjukvård kan även patienter som inte är MÄVA-pa-
tienter läggas in direkt om sjuksköterska i ambulans 
eller primärvårdsläkare tillsammans med MÄVA gör 
bedömningen att patienten uppfyller kriterierna för 
MÄVA-patienter.

Utvärdering/statistik
Statistikunderlag, vår Blankett B, där sjuksköterska 
som utför uppdrag noterar bland annat vem som gett 
uppdrag, kontaktorsaker, tidpunkt, ålder, vårdnivå 
efter besök och upplevd patientnytta. Dialog kring 
utformning och kvalitetsutveckling av blankett B 
pågår kontinuerligt i coachgrupp och med enhets-
chefer/avdelningschefer inom kommunal hälso- och 
sjukvård och ambulanssjukvård. Statistik tas fram 
varje månad och stäms av med berörda chefer. Antal 
uppdrag publiceras kontinuerligt på vår medarbetar-
sida.

Sammanställning av antal uppdrag kommer även 
från och med under 2017 att presenteras publikt på 
www.samverkandesjukvard.se.

Att mäta och utvärdera uppdragsformerna inom 
Samverkande sjukvård är viktigt för att se var 
nyttan av samverkan är som störst. Statistik pre-
senteras på sidan 25 och framåt i verksamhetsbe-
rättelsen.  

Blankett B fylls i efter varje utfört uppdrag. 



14

Utökade uppdragsformer
Enligt uppdrag till Samverkande sjukvård från styr-
gruppen i slutet av 2014 ingår att utveckla nya sam-
verkansformer. 

De tre utökade uppdragen har tagits fram mellan pri-
märvården, den kommunala hälso- och sjukvården, 
ambulanssjukvården och den kommunala hemtjäns-
ten. Syftet för utvecklande av samverkansformer är 
att utöka möjligheten att ge patienterna vård på rätt 
vårdnivå i närområdet, och att förkorta patienternas 
väntetider genom att förbättra 1177-uppdraget och 
att ge fler instanser möjlighet att ge sjuksköterske-
uppdrag eftersom patienter vänder sig till fler upp-
dragsgivare än 1177. 

Från 1 januari 2016 har tre uppdragsformer testats 
som en utökning av assistansuppdraget. Kommu-
nerna fick frågan om de ville vara med och testa 
uppdragsformerna som ett pilotprojekt under 2016 
och Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Fär-
gelanda sa alla ja till utökning av assistansuppdra-
gen från vårdcentral och ambulans. Sotenäs och Fär-
gelanda sa även ja till att ta emot assistansuppdrag 
från hemtjänsten. 

• 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 bedöm-
ning eller åtgärd på sjuksköterskenivå hos patient 
som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjuk-
vård. 

Statistik för utökade uppdragsformer redovisas i sta-
tistikdelen från sidan 25 och framåt. 
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Samverkande sjukvård är en arena för utveckling av 
samverkan. Utvecklingsprojekt utvecklas, drivs och 
avslutas eller förs vidare in i ordinarie verksamhet. 
Under 2016 har ett flertal utvecklingsprojekt drivits 
och utvärderats. 

Telemedicin
Sex ambulanser har utrustats med Ipads för kom-
munikation med sjuksköterska på MÄVA angående 
MÄVA-patienter. 

Under våren 2016 har den kommunala hälso- och 
sjukvården i Strömstads kommun börjat samarbeta 
via telemedicin med vårdcentralerna Bohuslinden 
och Strömstads Läkarhus.

Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att starta 
ett Telemedicinprojekt mellan Ambulansen Ström-
stad och akutmottagningen  NÄL. Syftet är att ambu-
lansen skall kunna kontakta akutöverläkarna på aku-
ten för konsultation. Arbetet har försenats på grund 
av att VGR-IT har varit tvungna att integrera bland 
annat Skype och Cisco distansmötessystem i den 
nya telefoniplattformen. Detta gör att verksamhet-
ens önskemål om funktionsinloggning kommer att 
bli möjligt. Mobila Vårdteamet i Uddevalla kommer 
också att installera IT-utrustning för telemedicin. 

Läkaren – ett videosamtal bort
Som distriktsläkare sitter man oftast låst på vårdcen-
tralen och har svårt att vid akuta lägen snabbt kunna 
göra hembesök för bedömningar på plats av patien-
ter. Fulla tidböcker och långa avstånd gör det många 
gånger svårt. Detta leder ofta till att medicinska be-
dömningar får göras per telefon med kommunskö-
terska. För att kunna göra en säkrare medicinsk be-
dömning 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 
”Cisco Jabber” och en liten skypekamera. Därefter 
kunde snabbt och enkelt en konsultation ske med 
både bild och ljud mellan patient, sköterska och dok-
tor. Test gjordes både hos patienter i det egna hem-
met 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.

Utvecklingsprojekt
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Bakgrund – utvecklingsprojekt
Samverkande sjukvård är organiserade under Vård-
samverkan Fyrbodal och under våren 2015 skickade 
Vårdsamverkan Fyrbodal in en ansökan om medel 
för närsjukvårdsutveckling till Västra Götalandsre-
gionen. Västra Götalandsregionens hälso- och sjuk-
vårdsstyrelse fattade beslut om ekonomiskt stöd till 
ett mobilt vårdteam i Uddevalla. Teamet består av 
läkare, sjuksköterska och undersköterska. Mobila 
vårdteamet riktar in sig på patienter med stort vård-
behov som besöker många olika vårdinrättningar. 
Ett mobilt vårdteam som gör hembesök hos denna 
patientgrupp ökar tryggheten och närheten till vår-
den för dem och de får bättre kontinuitet i sina vård-
kontakter.

Mobila vårdteamet skapas gemensamt av vårdcen-
tralerna i Uddevalla, fem vårdcentraler inom När-
hälsan och två privata vårdcentraler, NU-sjukvården 
och Uddevalla kommun. En vårdcentral, Achima 
care, har under året valt att hoppa av samarbetet på 
grund av ekonomiska skäl. 

Mobila vårdteamet i Uddevalla
Samverkande sjukvård har funnits i flera av kom-
munerna i Fyrbodal sedan 2010. När de tre större 
kommunerna i området, Uddevalla, Trollhättan och 
Vänersborg, började diskutera hur Samverkande 
sjukvård skulle kunna implementeras i deras kom-
muner såg man att det fanns särskilda behov och 
förutsättningar i trestadskommunerna. Tanken på att 
starta ett mobilt vårdteam föddes och eftersom det 
sedan tidigare fanns mobila sjuksköterskor i Udde-
valla kommun med ett väl upparbetat arbetssätt be-
slöt man att använda detta team som grund och byg-
ga på det med läkare och undersköterska.

Mobil närvård
Västra Götalandsregionen har tagit ett inriktnings-
beslut om breddinförande av mobil närvård i hela 
regionen. I Fyrbodal har mobil närvård tidigare bara 
funnits i Uddevalla kommun. Regionen utlyste före 
sommaren 2016 en ny ansökningsomgång för att få 
tillskott av regionala medel för satsningar inom mo-
bil närvård. I Fyrbodal gjordes totalt fem ansökning-
ar.

1 Fortsättning av mobila vårdteamet i Uddevalla.
2 Mobilt vårdteam på Orust.
3 Förstärkt hemsjukvårdsläkare i Lilla Edet. 
4 Förstärkt hemsjukvårdsläkare i Norra Bohuslän 
och Dalsland samt en projektledare som kan utreda 
hur en modell för mobil närvård skulle kunna se ut i 
glesbygdskommuner.
5 Gemensam projektledare till Trollhättan och Vä-
nersborg som kan samordna vårdaktörerna i de båda 
kommunerna och processa fram ett förslag på hur 
mobil närvård kan se ut och bistå dem med varsin 
projektansökan före sommaren 2017.

Uppdrag
Uppdragen till mobila vårdteamet kommer via te-
lefonsamtal till sjuksköterska eller läkare i teamet.  
Teamet går att nå vardagar mellan kl 8.30 och kl 
16.00. Uppdragen kan komma från vårdcentralerna, 
den kommunala hälso- och sjukvården, hemtjänsten, 
biståndshandläggare, ambulansen, akuten, MÄVA 
(NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning) 
eller 1177 Vårdguiden på telefon. Uppdragen som 
kommer in prioriteras och teamet bestämmer vil-
ka 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. Eftersom 

Mobila vårdteamet ser helheten kring patienten 
vid hembesöken kontaktas biståndshandlägga-

re, arbetsterapeut och fysioterapeut vid be-
hov. Om patienten redan har hemtjänst kan 

insatserna ökas på med en gång.  

Patienter som har behov av regelbund-
na sjuksköterskeinsatser skrivs in i 
hemsjukvården. I vissa fall sätts insat-
ser in tillfälligt, till exempel över helg 
och natt. Nästkommande vardag är 
det återigen Mobila vårdteamet som 
tar hand om patienten. Arbetssättet 
och de korta kontaktvägarna innebär 

att patientens hela situation, både so-
cialt och medicinskt sätts i fokus. På så 

vis kan teamet se till patientens hela si-
tuation, både medicinskt och socialt, och 
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se till att patienten får den hjälp och stöttning han 
eller hon behöver. Ett kontinuerligt arbete sker för 
att utveckla rutiner och arbetssätt för att hitta ökade 
samverkansformer med uppdragsgivarna. Även ut-
rustningsbehovet har setts över under 2016. 

Under senare delen av året har en funktionsbrevlå-
da för ambulansen tagits fram som används för att 
skicka ärendenummer på jourtid som teamet skall 
följa upp kommande vardag. Tillsammans med den 
kommunala hälso- och sjukvårdens enhetschefer, 
avdelningschef och MAS har man arbetat fram ruti-
ner och även utbildningstillfällen. I detta forum har 
kommunen mött upp för att både köpa in utrustning 
till sina hemsjukvårdssjuksköterskor och tagit fram 
en SBAR-sticka för att använda vid rapport till lä-
kare. 

Under året har läkare, sjuksköterskor och politiker 
auskulterat i teamet. Personal från teamet har också 
besökt verksamheter och föreningar och informerat 
om Mobila vårdteamets verksamhet. Under hösten 
gick läkare, sjuksköterskor och undersköterska i 
teamet AMLS-kursen (Advanced Medical Life Sup-
port). 

Teamet lånar patienten från den ordinarie vårdcentra-
len under en tid och gör både oplanerade och plane-

rade hembesök. Under senare delen av hösten följde 
man även upp patient som har legat på sjukhus där 
vårdcentralen fått remiss med önskad uppföljning. 
Både hemsjukvårdspatienter och uppföljningspa-
tienter skall gå via Patientansvarig läkare (PAL) på 
vårdcentralen som ska bedöma om uppdraget ska 
ges till mobila vårdteamets läkare. Direktkontakt 
kan ske från hemsjukvårdens sköterskor till Mobila 
vårdteamet enligt en överenskommelse mellan vård-
centralerna och Mobila vårdteamet. Detta gäller om 
den Patientansvarige läkaren på vårdcentral inte går 
att nå.

Journal
Under 2016 har utveckling av en it-plattform gjorts. 
Varje medarbetare har fått ett virtuellt skrivbord där 
de fåt åtkomst till de olika journalsystemen. Den 
vårdcentralen som patienten är listad på dokumente-
rar man i, detta innebär att teamet dokumenterar för 
Närhälsan i Asynja, för de privata vårdcentralerna i 
Journal 3 och Medidoc. Alla medarbetare i teamet 
har läsbehörighet i Melior. 

Teamet har bärbara datorer med internetuppkoppling 
med sig till hembesöket och kan då både läsa och 
ändra i medicinlistor, skriva recept eller ändra i Pa-
scal.                                                                                                           

När Mobila vårdteamet i Uddevalla firade ett år i 
sin nuvarande form (september 2016) uppmärk-
sammades detta av Bohusläningen. ”Mycket att 
vinna med mobila team” skrevs det bland annat på 
ledarplats. Mobil närsjukvård betyder att patienter 
som har svårt att ta sig till sin vårdcentral får hjälp 
i hemmet. En vinst för den enskilda patienten, men 

också för samhället eftersom patienterna i många 
fall kan stanna kvar i hemmet.
Mobila vårdteamet i Uddevalla uppmärksamma-
des också av P4Väst ett halvår efter starten. 

» Läs mer på www.samverkandesjukvard.se/mobila-
vardteamet

Ett år med Mobila vårdteamet i Uddevalla
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Ambulant triagering
Utvecklingsprojektet som drivits i pilotform, Triage-
ing - Ambulant bedömning har avslutats i och med 
slutrapporten 140303-160831. Syftet med piloten 
var att utveckla samarbetsformer mellan NU-sjuk-
vårdens ambulansverksamhet och primärvården 
beträffande patienter äldre än 75 år, som via larm-
numret 112 beställt ambulans och av ambulanssjuk-
vården triagerats till ambulant vård enligt RETTS. 
Mycket av arbetssätt och idéer är tagna efter dialog 
med ambulansverksamheten Halland och deras sam-
arbete med primärvården i Halland.

Ambulant bedömning innebär att när ambulanssjuk-
sköterskan klassificerat patient som är äldre än 75 
år som ”grön” enligt RETTS, ska ambulanssjukskö-
terskan ta kontakt med läkare på vårdcentralen där 
patienten är listad för dialog och beslut om lämplig 
åtgärd. 

All personal (inklusive läkare) på de sju vårdcentra-
lerna i Uddevalla har genomgått utbildning i bedöm-
ningssättet RETTS för att underlätta kommunikatio-
nen med ambulanssjuksköterskan och att man skall 
”tala samma språk”.

Piloten startade i mars 2014 och avslutades i augusti 
2016. Från februari 2016 har även Capio Vc Henån 
varit med efter att personal och läkare där genomgått 
utbildning i RETTS.

Under denna tid har statistik samlats in från Am-
bulink gällande totalt 70 patienter (31 män och 39 
kvinnor med medelålder 85,9 år). 

Ambulans kontaktade följande för rådgivning. 
Vårdcentral: 23, Jourcentral: 4, Beredskapsjour 14,                             
Akuten med/kir 24, Mäva 2, Annan (kommunskö-
terskor): 3. De flesta samtalen skedde vardag kl 8-17 
(28 st). 

Åtgärd efter samtal: 29 patienter stannade kvar i 
hemmet. 32 patienter fick besök på vårdcentral/Jour-
central eller hembesök samma dag eller dagen efter.  
4 patienter åkte till akuten, 4 fick korttidsplats och 1 
åkte direkt till MÄVA. 8 patienter lades in på sjukhus 
inom en vecka. 94% behövde inte åka till akuten. 

Reflektion
Under första året kunde man se att beredskapsjour-
en var högst delaktig då många av fallen skedde på 
jourtid. Ju längre tiden gick och framför allt under 
2016 har allt fler samtal gått till läkare på akuten. 
Under tiden denna pilot pågått har riktlinjerna för 
ambulans ändrats. Tidigare var ambulans tvungna 

att föra patient till annan vårdgivare. Men efter att 
ambulansens riktlinjer ändrats att om tillståndet hos 
patient tillåter så kan patienten lämnas hemma mot 
som varit tidigare har gjort att samtal minskat till 
vårdcentralen. Under piloten har också samtalen till 
läkare på akuten ökat i relation till vårdcentralen.

Bemötandet mellan personal i de olika verksamhe-
terna har rapporterats blivit bättre. Samverkan fung-
erar bättre, vilket gynnar patienten. Genom att ge 
patienten vård på rätt vårdnivå så får patienten den 
bästa vården.

En nyckel för att projektet skulle utfalla väl var att 
all personal skulle tala samma språk. Därför utbil-
dades alla i RETTS. Därtill var tanken också att 
genom direktkontakt med läkaren på vårdcentralen 
kunna resonera fram den lämpligaste vårdnivån, till 
exempel åtgärd i hemmet och på så sätt undvika onö-
diga transporter till akuten. Vid behov förs patient 
till vårdcentralen som då redan är förberedd. 

Samarbetet mellan primärvård och ambulans har 
ökat, vilket var syftet med piloten. 

GPS-positionering
GPS-positionering av kommunsjuksköterskor. Då 
operatören på SOS Alarm får ett prio 1 larm som 
lämpar sig som ett IVPA-uppdrag ska bedömning 
göras om det finns en tidsvinst för patienten. Ope-
ratören kan se var ambulanserna i området befinner 
sig men inte var sjuksköterskorna inom kommuna-
la hälso- och sjukvården är vilket gör det svårt att 
bedöma tidsvinsten för patienten. Därför startade 
Samverkande sjukvård tillsammans med Tucap, ett 
utvecklingscenter som utvecklar och testar ny teknik 
och nya metoder för alarmeringstjänster, under 2016 
ett gemensamt utvecklingsprojekt för att ta fram en 
mobilapplikation som dels ger möjlighet för SOS 
Alarm att positionsbestämma kommunens sjukskö-
terskor och dels ger möjlighet för kommunens sjuk-
sköterskor att kunna statusrapportera då de tar emot 
larm, då de är framme hos patient och då de inte har 
möjlighet att ta larm. Applikationen kommer att tas i 
bruk under våren 2017.
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Patienten
Samverkande sjukvård handlar om att hitta smarta lös-
ningar för patienten. För att fånga patientnyttan av de 
uppdrag som utförs inom ramarna för Samverkande 
sjukvård noterar sjuksköterskan som utfört uppdraget 
i statistikblanketten, blankett B, om man upplevde att 
uppdraget var relevant och till nytta för patienten och 
deras anhöriga. 

Vid möten med coacher, enhetschefer och avdelnings-
chefer fångar vi också upp deras reflektioner och upp-
levelser av patientnyttan. Både den information vi får 
in via blankett B och den återkoppling vi får från che-
fer och medarbetare i verksamheterna visar att våra 
uppdrag har god patientnytta och att vårdnivån i pa-
tientens hem är den rätta.  I de flesta av de 1177- och 
assistansuppdrag som utförts har patienten kunnat 
vara kvar i sitt hem.

Tillsammans gör vi skillnad. Exempel från medarbe-
tare som berättar om insatser som har gjort nytta för 
patienten.

Anhörig. Ambulans åker på ett 112-larm hem till en 
patient som har avlidit. Ambulanspersonal möter i 
hemmet en anhörig som inte klarar sig ensam. Sjuk-
sköterska i ambulansen ringer då kommunens sjuk-
sköterska som omedelbart åker hem till den anhöri-
ge och på plats kontaktar kommunens biståndsenhet. 
Samma dag löser man tillsammans omvårdnaden av 
den anhörige.

Hjälp. Kommunens sjuksköterska har vid ett tillfälle 
svårt att sätta en kanyl på en svårt sjuk patient. För att 
slippa transportera patienten till vårdcentralen kon-
taktar sjuksköterskan en kollega i ambulans som hjäl-
per till med att sätta kanyl. Patienten får dubbel hjälp 
och kan stanna kvar hemma. 

Räddar liv. SOS får larm om hjärtstillestånd, men 
ambulansen befinner sig 20 minuter från patienten. 
För att spara dyrbara minuter larmas kommunens 
sjuksköterska på ett IVPA-larm. Sjuksköterskan ger 
sig av direkt och startar hjärt- och lungräddning ome-
delbart. Hjärtat startar och när ambulansen anländer 
transporteras patienten till sjukhus för fortsatt vård. 

Hembesök. En patient med urinvägsbesvär ringer till 
1177 Vårdguiden på telefon under jourtid eftersom 
hans kateter har slutat fungera. Sjuksköterskan på 
1177 kontaktar kommunens sjuksköterska som åker 
till patienten och spolar katetern. Patienten blir kvar i 
hemmet och behöver inte åka till jourcentralen.
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För att bättre kunna mäta patientnyttan av de upp-
drag som utförs är ett av Samverkande sjukvårds mål 
för 2017 att utvärdera de uppdrag som genomförs ur 
ett hälsoekonomiskt perspektiv. 

Ytterligare ett mål är att genomföra en patientenkät 
för att direkt från patienten fånga upplevelsen av den 
nytta uppdragen innebär för den enskilda individen 
och deras anhöriga.

Kommuner
Samverkande sjukvård startade som ett pilotprojekt 
2010-2012 i Strömstads och Tanums kommuner. År 
2013 anslöt sig Sotenäs, Munkedal, Mellerud och 
Åmåls kommuner. År 2014 gick Lilla Edet med. 
År 2016 gick Färgelanda med i Samverkande sjuk-
vård. Åtta av femton kommuner i FyrBoDal är med i 
Samverkande sjukvård vid årets slut. Under nästa år 
kommer även Orust kommun att ansluta till Samver-
kande sjukvård. 

Ny kommun – Färgelanda
Den 1 april 2016 gick Färgelanda med i Samverkan-
de sjukvård. Det politiska beslutet att Färgelanda 
skulle vara med togs i slutet av 2015 och Samver-
kande sjukvård riggade snabbt för de förberedelser 
som krävs innan en ny kommun går med. 

En arbetsgrupp bildades med enhetschefen för den 
kommunala hälso- och sjukvården och den medi-
cinskt ansvariga sjuksköterskan i Färgelanda, avdel-
ningschefen i ambulansområdet, vårdcentralchefen 
samt de nyutsedda coacherna inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. En riskanalys genomfördes 
före start samt ett antal utbildningsdagar och genom-
gång av rutiner för personalen inom hemsjukvården. 
En faciliteringsdag genomfördes också för medarbe-
tare inom den kommunala hälso- och sjukvården och 
ambulansen där alla farhågor, hot och möjligheter 
man kunde se med att gå med i Samverkande sjuk-
vård ventilerades.

Utbildning – ny kommun går med
När en ny kommun går med i Samverkande sjuk-
vård får samtlig personal inom den kommunala häl-
so-och sjukvården utbildning i samverkansformer, 
D-HLR, triageringsverktyget RETTS och behand-
lingsriktlinjer. 

Invånare i Sverige
Folkmängd 2015-12-31

Totalt antal invånare i Sverige:  9 851 017
Andel invånare över 65 år: 19,8%
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Kommuner i 
Samverkande sjukvård
Folkmängd 2015-12-31

Tanum
Gick med: 2010
Antal invånare: 12 455
Andel invånare över 65 år: 27,4%

Strömstad
Gick med: 2010
Antal invånare: 12 854
Andel invånare över 65 år: 22%

Sotenäs
Gick med: 2013
Antal invånare: 9 006
Andel invånare över 65 år: 31,5%

Munkedal
Gick med: 2013
Antal invånare:10 205
Andel invånare över 65 år: 24,7%

Mellerud
Gick med: 2013
Antal invånare: 9 169
Andel invånare över 65 år: 27,1%

Åmål
Gick med: 2013
Antal invånare: 12 601
Andel invånare över 65 år: 25,7%

Lilla Edet
Gick med: 2014
Antal invånare: 13 178
Andel invånare över 65 år: 19,9%

Färgelanda
Gick med: 2016
Antal invånare: 6 495
Andel invånare över 65 år: 25,1%

När Färgelanda kommun gick med i Samverkande 
sjukvård den 1 april 2016 arrangerades en pressträff. 
Som åttonde kommun hälsades Färgelanda välkom-
men in i Samverkande sjukvård. 

Invånarna i Färgelanda har mycket att vinna på sam-
verkan mellan vårdgivarna. Vid de tillfällen till ex-
empel när ambulans har lång framkörningstid kan 
SOS Alarm larma sjuksköterskorna i hemsjukvår-
den som kan åka till patienten och vidta de första 
åtgärderna i väntan på att ambulansen ska anlända.

Pressträff
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Vårt budskap
Intresset för Samverkande sjukvård är fortsatt stort. 
Förfrågningar kommer från närområdet och från 
kommuner lite längre bort om hur vi jobbar, hur vår 
modell Samverkande sjukvård fungerar och vi får 
både studiebesök till oss och bjuds in till olika tillfäl-
len för att berätta om vår modell.

Samverkande sjukvård har bjudits in till ett antal till-
fällen där vi har passat på att berätta om vår modell. 
Exempel på några tillfällen under 2016 där vi fått 
möjlighet att sprida vårt budskap:

• Föreläsning om Samverkande sjukvård och Mobila 
vårdteamet för studenter på en kurs i förbättrings-
kunskap på Högskolan Väst i februari. 

• Presentation av Samverkande sjukvård för opposi-
tionsråd från Västerbottens läns landsting. Inbjudan 
från NU-sjukvårdens styrelses ordförande Marith 
Hesse.

• Inbjudna till Angereds Närsjukhus för presentation 
för sjukhusets politiska ledning och tjänstemanna-
ledningen om Samverkande sjukvård och Mobila 
vårdteamet.

• 12 april, BMJ, inför British Medical Journals konfe-
rens i Göteborg arrangerades sitevisits för konferens-
besökarna från världens alla hörn. De som besökte 
NU-sjukvården fick välja mellan tre olika besöksmål 
och Samverkande sjukvård stod för ett av dem.

• I april bjöd Vårdsamverkan Fyrbodal in Göran 
Stiernstedt för att han skulle presentera sin rapport 
Effektiv vård. I samband med det fick Samverkande 
sjukvård möjlighet att presentera vår verksamhet för 
en fullsatt sal på Högskolan Väst. 

• Presentation för socialdemokrater från Söderman-
land som bjudits in av Carina Åström, vice ordföran-
de i NU-sjukvårdens styrelse.

• Under Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm 
presenterade Mobila vårdteamet i Uddevalla sin 
verksamhet.

• Presentation på Metis Forum, Lindholmen Sience 
Park. Metis Forum är en öppen mötesplats där in-
tressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutby-
te samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intres-
senter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i 
arenan, Västra Götalandsregionen är en av dem.

• Intentionen är att hela Fyrbodal ska ingå i Sam-
verkande sjukvård. I oktober genomförde Sam-
verkande sjukvård Visit Day för att visa upp 
verksamheten och för att fördjupa dialogen med 
kommuner som ännu inte har tagit beslut om att 
vara med i Samverkande sjukvård. 

Under 2016 har www.samverkandesjukvard.
se uppdaterats kontinuerligt. Det totala antalet 
gilla-markeringar för Samverkande sjukvårds 

sida på Facebook har ökat från 274 till 381. 
Hashtaggen #samverkandesjukvard och #sam-

verkandesjukvård har använts på Instagram och 
Twitter. 
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Visit Day den 27 oktober 2016, för intresserade kommuner. Möjlighet fanns att ställa frågor och diskutera 
den egna kommunens förutsättningar för att gå med i Samverkande sjukvård. 
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Ekonomi
Resultatuppföljning av budget 2016 visar ett positivt 
nettoresultat. Till stor del beroende på att endast Fär-
gelanda kommun hade möjlighet att starta upp med 
Samverkande sjukvård under 2016. Kostnaderna för 
uppstart av en kommun varierar kraftigt beroende på 
storlek och därmed antalet anställda sjuksköterskor 
i kommunen. Färgelanda är en av våra minsta kom-
muner och kostnaderna blev därför lägre än uppstart 
i tidigare kommuner. I slutet av året tog Orust kom-
mun beslut om att under 2017 starta med Samver-
kande sjukvård. I budget för 2016 fanns budgeterade 
kostnader för införskaffande av utrustning, lönekost-
nader för utbildare och personal, samt förbruknings-
material och konferensavgifter. Dessa kostnader 
kommer istället att belasta 2017 års budget.

Under hösten 2016 lades ett stort arbete på en regi-
onal ansökan om breddinförande av mobil närvård 
i Fyrbodal. Beslut om medel till uppstart togs inom 
Västra Götalandsregionen i början av 2017. Kost-
nader för utrustning och projektledning kommer att 
belasta Samverkande sjukvård 2017. 

Planerat för 2016 var också att införa GPS-sökare 
inom den kommunala hälso- och sjukvården för att 
förbättra och effektivisera IVPA-uppdraget. Drifts-
start var planerad till sen höst men försenades och 
planeras nu till 1 mars 2017. Kostnader för detta 
kommer därför att till stor del belasta 2017 års bud-
get.

Planerat för 2016 var också uppstart av kommuni-
kation med hjälp telemedicin mellan ambulansper-
sonal och akutläkare på NÄL. På grund av tekniska 
lösningar kunde detta inte starta upp under året utan 
planeras nu starta under 2017. Kostnader för infö-
rande kommer att belasta 2017 års budget. 

Personalkostnaderna har ett positivt resultat beroen-
de på lägre lönekostnader än förväntat för utbildare 
av personal vid införande av Samverkande sjukvård. 
Instruktörskostnader för AMLS-utbildningar har ut-
fallsmässigt hamnat inom ambulansverksamheten då 
dessa har varit svåra att specifikt särskilja. Tjänsten 
som kommunikatör har varit vakant under januari till 
augusti samt inga lönekostnader för medicinsk råd-
givare under slutet av året. 

Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplanen består av ett antal övergripande mål som sammanfattar den verksamhet som kommer att vara 
i fokus under 2017. 

Mål 1: Skapa förutsättningar för nya kommuner att gå med i Samverkande sjukvård

Mål 2: Öka kännedomen om Samverkande sjukvård inom Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Mål 3: Vidareutveckla internkommunikationen inom Samverkande sjukvård

Mål 4: Genomföra kompetensutveckling för personal inom Samverkande sjukvård

Mål 5: Vidareutveckla uppföljning av Samverkande sjukvård 

Mål 6: Utveckla uppdragsformer

Mål 7: Projektleda och stötta satsningar inom mobil närsjukvård

Mål 8: Vidareutveckla användningen av mobil telemedicin
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1177-uppdrag
De vanligaste 1177-uppdragen är hos patienter över 
75 år med urinvägsbesvär, buksmärtor, sårskador, 
sårinfektioner, kräkningar/Illamående/feber, orto-
pediska besvär, patienter som ramlat, behöver hjälp 
med läkemedelshantering och som har andningsbe-
svär. Åtgärder hos patienten har varit bland annat 
bedömning, stöd, provtagningar, råd, insättande av 
urinkateter och såromläggningar. 

Av patienterna har 62% kunnat vara kvar i sitt hem. 
En del patienter har kunnat vara kvar i hemmet, men 
fått en tid bokad på vårdcentral. 10% har fått åka 
till akuten NÄL med ambulans eller sjuktransport. 
Uppdrag kan ges av 1177 Vårdguiden på telefon hela 
dygnet, veckans alla dagar och de flesta uppdragen 
har varit på förmiddagarna. Sjuksköterskor som ut-
fört uppdragen upplever att besöket har varit till god 
nytta för patienten.

Uppdragsgivare 2014 2015 2016

1177 Vårdguiden på telefon 296 329 298

Kommunal hälso- och sjukvård 32 31 24

Hemtjänst 28

Ambulanssjukvård 12 16 21

MÄVA Uddevalla sjukhus. Uppdrag till kommu-
nens sjuksköterska 3 0 0

SoS Alarm IVPA-uppdrag kommunens ssk 168 640 391

SoS Alarm - uppdrag till ambulans MÄVA direkt 210 161 210

Avbrutna IVPA-uppdrag till kommunens ssk 126 84

 Patient tog kontakt med ambulanssjukvård 1 0

Vårdcentral/jourcentral 19 4 21

Totalt 740 1 308 1 077

  

Antal uppdrag per uppdragsgivare 2014, 2015 och 2016

Statistik

Totalt gjorde kommunerna 
i Samverkande sjukvård  
1 077 uppdrag under år 
2016. Antal uppdrag från 
utökade samverkansformer 
redovisas på sidan 27.

1177-uppdrag för kommunerna 2016

Uppdragstagare    Antal

Kommunal hälso- och sjukvård  197 st

Ambulanssjukvård    101 st

Totalt antal uppdrag    298 st
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Assistansuppdrag/ 
utökade samverkansuppdrag
I ordinarie samverkansformer ingår assistansupp-
drag mellan kommunal hälso- och sjukvård, am-
bulanssjukvård, primärvården och MÄVA. Se sid 
14. Under 2016 har tre uppdragsformer testats som 
en utökning av assistansuppdraget. Pilotprojektet 
i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Fär-
gelanda har fallit väl ut. Uppdragen har dokumen-
terats på vår Blankett B. Det har dock varit svårt för 

uppdragstagare att särskilja ordinarie uppdrag och 
utökade uppdrag. Därför har vi valt nedan att redo-
visa uppdragen totalt. 

Ambulanssjukvård samverkansformer har utfört 24 
uppdrag för kommunal hälso- och sjukvård, fyra för 
hemtjänsten och fem för vårdcentral. Uppdragen har 
till stor del varit tillsynsbesök, EKG-tagning, sårs-
kador, fall och bärhjälp hos patienter 75 år och äldre. 
De flesta patienter har efter åtgärd kunnat vara hem-
ma, ett fåtal har transporterats till akutmottagning 
NÄL. Åtgärder som gjort är bland annat bedöm-
ningar, provtagningar, information om egenvård, 
EKG-tagningar och läkemedelshantering. Personal 
inom ambulanssjukvården har bedömt att uppdragen 
har varit till stor nytta för patienten.

Den kommunala hälso- och sjukvården har utfört 21 
uppdrag för ambulanssjukvården och 16 uppdrag för 
vårdcentral. De flesta uppdragen var hos patienter 75 
år och äldre, bland annat patienter i behov av till-
synsbesök, ytterligare bedömningar, förstoppning, 

MÄVA direkt 2016

Kriterier för att bli MÄVA-patient

Patienten är 75 år eller äldre, har en eller 
flera kroniska sjukdomar och är ej i behov av 
annan specialistsjukvård. 

Patienternas åldersfördelning 
vid uppdrag utförda av kommunal 
hälso- och sjukvård

Ålder   Kvinna    Man

19-39  6  3
40-64  10  13
65-74  8  19
75+  64  74
Totalt  88  109

Patienternas åldersfördelning 
vid uppdrag utförda av ambulans-
sjukvården

Ålder   Kvinna    Man

0-1  3  1
2-18  3  6
19-39  9  4
40-64  11  7
65-74  5  13
75+  18  21
Totalt  49  52
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behov av omläggningar, bärhjälp och ohållbara hem-
situationer. Åtgärder som har gjorts är bland annat 
bedömningar, stöd, insättande av kärl- och urinkate-
trar, läkemedelshantering och omläggningar. De fles-
ta patienter har kunnat vara kvar i sitt hem. Sjukskö-
terskor har upplevt att uppdragen har varit till god 
nytta för patienten. 

Den kommunala hälso- och sjukvården i Sotenäs och 
Färgelanda kommun har under året som pilotprojekt 
utfört 24 uppdrag för hemtjänst hos patienter (ej in-
skrivna i den kommunala hälso- och sjukvården),  
med feber  oro, urinvägsbesvär, fall, andningsbesvär 
och sårskador. Åtgärder som gjorts är bedömningar, 
läkemedelshantering, egenvårdsråd, omläggningar, 
provtagning och stöd. De flesta patienter har kunnat 
vara kvar i sitt hem. Uppdragen har bedömts som re-
levanta.  

IVPA-uppdrag
Operatör på SOS Alarm kan kontakta sjuksköterska 
inom kommunala hälso- och sjukvården under hela 
dygnet veckans alla dagar på samtliga prio 1 larm 
förutom larm där en hot- och våldssituation kan 
misstänkas, larm som gäller kemolyckor, drunk-
nings- och trafikolyckor eller larm där den drabbade 
är under 18 år. 

Om ordinarie arbete så tillåter, åker sjuksköterskan 
inom kommunal hälso- och sjukvård till patienten 
och vidtar de första åtgärderna i väntan på att am-
bulansen ska komma. Under 2016 var antalet IV-
PA-uppdrag färre än 2015 till stor del beroende på 
att under 2015 larmades kommunens sjuksköterskor 
på alla uppdrag, medan de under år 2016 endast lar-
mades när operatör bedömde att kommunens sjuk-
sköterska befann sig närmare än ankommande am-
bulans.

Kommunens sjuksköterskor har utfört 475 uppdrag 
hos patienter 18 år och äldre, bland annat patienter 
med andningsbesvär, bröstsmärtor, hjärtstopp, bort-
fallssymtom, medvetslöshet, kramper, förvirringstill-
stånd, oro/ångest och ortopediska besvär. Åtgärder 
som görs är bland annat bedömningar, stöd, insättan-
de av kärlkatetar, HLR och läkemedelshantering. De 
flesta uppdrag görs dagtid. 

Assistansuppdrag / utökade samverkansformer 2016

Assistansuppdrag          Antal

Ambulanssjukvård för kommunal hälso- och sjukvård    24
Ambulanssjukvård för kommunal hemtjänst     4
Ambulanssjukvård för primärvård       5
Kommunal hälso- och sjukvård för ambulanssjukvården   21
Kommunal hälso- och sjukvård för primärvård     16
Kommunal hälso- och sjukvård för hemtjänst     24

Patienternas åldersfördelning

Ålder   Kvinna    Man

2-18  1  0
19-39  33  24
40-64  32  53
65-74  41  44
75+  83  80

Vid 84 st uppdrag är ålder ej ifyllt på blanketten

Tidpunkt för uppdrag

Tidpunkt   Antal

07.00-13.00   241
13.00-17.00   77
17.00-22.00   78
22.00-07.00   76

Vid 3 uppdrag är tidpunkt ej ifyllt på blanketten
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Uppdragsgivare HSV 
Strömstad

HSV 
Tanum

HSV Sote-
näs

HSV Mun-
kedal

HSV Mel-
lerud

HSV Åmål HSV Fär-
gelanda

HSV Lilla 
Edet

Totalt

1177 24 40 27 21 25 31 10 19 197

Hemtjänst 12 11 1 24

Ambulanssjukvård 6 8 2 1 2 2 21

SOS-Alarm AB  
(IVPA-uppdrag) 25 30 73 12 78 15 46 112 391

SOS-Alarm AB  
(avbrutet IVPA-upp-
drag*)

1 6 16 20 14 10 7 10 84

Vårdcentral/Jourcentral 1 4 2 2 3 3 1 16

Totalt 57 84 132 57 120 61 77 145 733

Uppdrag som ej kan 
tas **

4 87 47 26 47 17 48 59 335

*) Avbrutet IVPA-uppdrag – kommunens sjuksköterska åker till patient, men ambulans/single responder är redan på 
plats och har påbörjat uppdrag. Kommunens sjuksköterska efterhör med ambulanspersonal om man behöver hjälp, om 
ej återgår kommunens sjuksköterska till sitt ordinarie arbete. 

**) Uppdrag som ej kan tas – Antal ingår ej i ovanstående totalt antal uppdrag. 
Vid samtal mellan operatör SoS Alarm och kommunens sjuksköterska bedöms att ankommande ambulans har kortare 
framkörningstid till patient än kommunens sjuksköterska, därför tas beslut att ej sända kommunens sjuksköterska eller 
att kommunens sjuksköterska ej kan lämna sin ordinarie verksamhet på grund av pågående uppdrag.

Antal uppdrag av kommunal hälso- och sjukvård 2016

Antal sökande på Akuten, NÄL

År  Antal sökande 

2016  70 842 patienter

2015  73 045 patienter

2014  74 260 patienter

MÄVA direkt
Vid 112-uppdrag kan personal inom ambulanssjuk-
vården i Bohus norr, Bohus Väst, Dalsland, Trestad 
Väst och Trestad Öst i samråd med MÄVA Uddeval-
la sjukhus bedöma om patient uppfyller kriterier för 
att inläggas på MÄVA.  Om beslut tas om inläggning 
kan patienten transporteras direkt till MÄVA utan att 
behöva passera akuten, vilket är till stor nytta för pa-
tienten. 

Under 2016 har ambulanssjukvården i Bohus norr, 
Bohus Väst och Dalsland utfört 210 uppdrag. Ambu-
lanssjukvården i Trestad Väst och Trestad Öst har ut-
fört 264 uppdrag. En omfattande uppföljning av pa-
tienterna som läggs in direkt på MÄVA via framför 
allt ambulans och vårdcentraler har genomförts via 
en studie benämnd TREE-studien. Resultaten från 
denna studie kommer att presenteras under Q1 2017. 
Den subjektiva upplevelsen är dock att de patienter 
som läggs in direkt på MÄVA är korrekt selekterade. 
Dock finns det sannolikt en ytterligare mängd patien-
ter som skulle kunna hanteras på samma vis.

De uppdrag som ges och utförs av medarbetare inom 
Samverkande sjukvård har till syfte bland annat att 
minska söktrycket på akuten. För den enskilde pa-

tienten innebär det ofta att kunna stanna kvar i hem-
met och att onödiga och ofta påfrestande resor kan 
undvikas. Tillsammans med andra åtgärder bidrar 
Samverkande sjukvård till att antal sökande på Aku-
ten har minskat två år i rad. 
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**) Uppdrag som ej kan tas – Antal ingår ej i ovanstånde totalt antal uppdrag. Främst är detta 1177-uppdrag. Uppdrag 
kan ej tas på grund av att sjuksköterska i ambulans/single responder ej kan lämna sin ordinarie verksamhet.

Uppdragsgivare Bohus norr Bohus väst Single 
respon-
der norra 
Bohuslän

Dalslands 
ambulans

Single 
responder 
norra Dals-
land

Single 
responder 
Färgelanda

Single 
responder 
Lilla Edet

Totalt

1177 40 12 19 15 9 3 3 101

Kommunal hälso- och 
sjukvård 5 1 1 2 3 12 24

Hemtjänst 1 3 4

SOS-Alarm AB  
(MÄVA-direkt) 72 71 67 210

Vårdcentral/Jourcentral 1 4 5

Totalt 118 84 20 84 12 4 22 344

Uppdrag som ej kan tas 
** 8 6 3 4 21

Antal uppdrag av sjuksköterska i ambulans/single responder
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Oförändrat   2 475 st
Akutmottagningen, NÄL     142 st
MÄVA          40 st
Akut korttidsplats        22 st
Psykakuten NÄL          5 st

Vårdnivå 
(både vid förstagångsbesök och 
för uppföljningsbesök för alla 
yrkeskategorier)

Mobila vårdteamet
Mobila vårdteamets patienter är över 18 år. Patien-
terna har mycket stora svårigheter att ta sig till sin 
vårdcentral, antingen på grund av fysiska eller psy-
kiska besvär, eller på grund av kognitiva svårigheter.  
patienterna kan vara inskrivna i hemsjukvård, men 
måste inte vara det. 

Från 1 januari 2016 till 30 december 2016 gjorde 
Mobila vårdteamet i Uddevalla 2 684 hembesök. I 
snitt 52 besök per vecka. Första hembesök var 1 610 
st (60%) och uppföljningsbesök var 1 074 st (40%). 
Av dessa uppskattades 350 patienter sannolikt ha be-
sökt akutmottagningen om inte Mobila vårdteamet 
hade gjort ett hembesök hos dem. 

För Mobila vårdteamets patienter innebär möjlighe-
ten att få hembesök av sjuksköterska och läkare en 
ökad trygghet. Snabba bedömningar på plats mins-
kar behovet av påfrestande transporter för patienten 
och en ökad möjlighet att ge patienten vård på rätt 
vårdnivå. 

Efter varje hembesök (både förstabesök och uppfölj-
ningsbesök) fyller teamet i ”vårdnivå efter hembe-
sök”. Eftersom teamet följer upp patienten till dess 

att situation är stabil kan detta innebära att teamet 
initialt bedömer att patienten kan vara hemma och 
så tillstöter det något så måste vårdnivån ändras. Av 
de cirka 350 patienter som sannolikt skulle ha besökt 
akutmottagningen journalgranskas cirka 30 patienter 
varje år. Under 2016 har detta gjorts under mars/april 
och under oktober/november. 

 För Samverkande sjukvård
 Projektledningsgrupp

Antal patienter som är:

Under 65 år: 8 % av patienterna 
(39 % av dessa har hemsjukvård)

Över 65 år: 92 % av patienterna 
(25 % av dessa har hemsjukvård)

Patientens ålder

Totalt antal patienter år 2016: 2684
Av dessa var 35 % män och 65 % var kvinnor. 

Flest kvinnor

Ordinärt boende: 92%
Särskilt boende: 8%

Boendeform

Åldersfördelning på de patienter som Mobila vårdteamet 
har besökt under 2016. 



31



Ambulans Hemsjukvård Primärvård MÄVA 1177 
Vårdguiden på 

telefon

SOS Alarm

Tillsammans gör vi skillnad

Vårdval
       Vårdcentral


