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Projekt: Samverkande Sjukvård inom Fyrbodal. Utfärdat av Projektledningsgrupp 2019-03-11

Vårt uppdrag
Att administrera och vidareutveckla 
samverkansformer mellan områdets 
huvudmän. 

Samverkande sjukvård är ett upp-
drag till NU-sjukvården från Norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och 
regleras i Vårdöverenskommelsen. 

Fyrbodal
Samverkande sjukvård finns i tretton 
av Fyrbodals kommuner. Bengtsfors 
kommun gick med i januari, Uddeval-
la gick med i maj och Lysekils kom-
mun gick med i december. Intentionen 
är att resterande två kommuner (Vä-
nersborg och Trollhättan) ska ansluta 
sig till Samverkande sjukvård på sikt. 
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Samverkande kommuner 
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sote-
näs, Mellerud, Lilla Edet, Färgelanda, 
Åmål, Orust, Dals-Ed, Bengtsfors, 
Uddevalla och Lysekil.

Samverkande verksamheter
MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska 
äldrevårdsavdelning), ambulans, kom-
munal hälso- och sjukvård, hemtjänst, 
vårdcentraler, 1177-Vårdguiden på 
telefon, SOS Alarm och Sjukvårdens 
Larmcentral.
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Samverkansstöd Utveckling/projekt
• Statistik
• Forum
• Utvärdering
• Utbildning
• Dokument
• Utrustning
• Support
• Avvikelser

• Nya kommuner
• Nya uppdragsformer
• Öka delaktighet
• Digitala lösningar
• Förbättringsförslag

• Projektledningsgrupp
• Referensgrupp
• Coachgrupp
• Projekt- och arbetsgrupper

Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden

Uppdrag till 
NU-sjukvården

Ledningsgrupp 
Vårdsamverkan Fyrbodal

Operativ 
styrgrupp

Politik 
Ulrik Hammar
Som sjukvårdspolitiker i 
Västra Götalandsregionen, 
i mitt fall i Fyrbodal, har 
jag följt utvecklingen av 
Samverkande sjukvård på 
nära håll. 

Jag har också kunnat 
jämföra detta arbete med 
annan samverkan som görs 
i regionen. Det som glä-
der mig, som politiker, är 
den praktiska nyttan denna 
samverkan ger våra invå-
nare. 

Det är genialt i sin enkel-
het, hur kan vi som jobbar och finns inom ett geografiskt 
område, som en kommun, hjälpa varandra praktiskt 
här och nu. Kan jag som jobbar på 1177/Vårdguiden, 
Larmcentralen, vårdcentral, ambulans, hemtjänst eller 
hemsjukvård få hjälp, stöttning eller råd från någon som 
finns i min närhet, fysiskt eller via telelfon. 

Allt för att göra det möjligt 
för den enskilda medborga-
ren, patienten, att kunna få 
hjälp på hemmaplan och inte 
i onödan behöva åka iväg till 
någon sjukvårdsinrättning. 

I alla möten jag haft med 
beslutsfattare i kommuner 

och i regionen har jag framhållit det ni/vi har åstadkom-
mit i Fyrbodal. 

Nu när jag lämnar norra hälso – och sjukvårdsnämn-
den vill jag önska er all lycka i framtiden samtidigt som 
jag nu får chansen att fortsätta att framhålla Samverkan-
de sjukvård i Fyrbodal, Västra Götalandsregionen.

Projektledare  
Maria Klingberg
Snart är det hela tio år se-
dan första tankarna på Sam-
verkande sjukvård började 
gro. Det lilla fröet som ing-
en egentligen visste vad det 
skulle bli när det växte upp 
men som idag är en stadig 
och stabil planta som vi alla 
vårdar tillsammans för att den 
ska frodas och fortsätta växa. 
För plantan har inte vuxit fär-
digt, den fortsätter att utveck-
las och växa och sprider sina 
rötter geografiskt. Att det är 
rötterna som sprids genom 
myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är 
en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande 
sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny 
näring utan att torka ut. 
   För att konceptet ska fungera och för att man som med-
arbetare ska tänka på möjligheten att ge samverkans-
uppdrag för att underlätta för patienten är det viktigt att 
varje verksamhet känner till och förstår sin roll. Vi har 
under året lagt mycket energi på att ta fram anpassad 
och kortfattad information för olika verksamheter. Vårt 
motto har varit – det ska vara enkelt, gå snabbt och vara 
lätt att ta till sig och förstå!
   Under 2018 har Bengtsfors, Uddevalla och Lysekil 
startat med Samverkande sjukvård. Överallt där man 
startar med Samverkande sjukvård bygger man en platt-
form för samverkan mellan vårdgivarna. 

Vi kan se att samverkan ökar inte bara genom att man 
börjar ge varandra uppdrag utan även att det ordinarie 
arbetet i vardagen där vägarna korsas blir smidigare. 
Det är någonting som startar mellan medarbetarna i de 
olika verksamheterna vid den faciliteringsdag de har 
tillsammans inför uppstarten i en kommun. En förståel-

se för varandra och en vilja att hjälpa 
varandra för patientens bästa. 

Vår gemensamma utmaning består 
i att hålla fast vid känslan av att vara 
ett gemensamt team runt patienten. 
Och att skapa utrymme och ge förut-
sättningar att samverka än mer.

Organisation
NU-sjukvården har i vårdöverenskommelsen fått i 
uppdrag av Norra hälso- och sjukvårdsnämnden att 
driva arbetet med Samverkande sjukvård. Organi-
satoriskt hör Samverkande sjukvård hemma under 
NU-sjukvårdens ambulansverksamhet. 

Samverkande sjukvård är en verksamhet för att 
samordna vårdgivare i vårt område och det är viktigt 
att företrädare för både kommunal hälso- och sjuk-
vård, primärvård och specialistsjukvård tillsammans 
kan påverkan och styra verksamheten. Arbetet inom 
Samverkande sjukvård sker nära verksamheterna 
och medarbetarna i de olika verksamheterna är i hög 
grad delaktiga i utvecklingsarbetet.

Samverkande sjukvårds verksamhet kan delas in i 
två delar, en förvaltande och stödjande del och en del 
som driver utveckling och förbättringsarbeten. 

Den stödjande delen verkar för att stödja de kom-
muner och organisationer som är i gång med sin 
verksamhet. Stödet består av utbildningsinsatser, 
uppföljning och utvärdering, support, avvikelsehan-
tering, se till att det finns lathundar, pm och riktlinjer 
och att dessa hålls uppdaterade, hantera beställningar 
av läkemedel och förbrukningsmaterial, felanmälan 
och kontroller av utrustning, driva forum där medar-
betare och chefer i de olika verksamheterna får möj-
lighet att träffas och diskutera, med mera.   

Den delen som driver utveckling och förbättrings-
arbeten verkar för att förfina och utöka samverkan. 
Detta sker genom uppstart i nya kommuner, införan-
de av nya uppdragsformer, införande av nya digitala 
lösningar för kommunikation och samverkan eller på 
andra vis förbättringar av befintliga arbetssätt. Större 
förändringar och införanden startas, testas och drivs 
som projekt innan de implementeras i den befintliga 
samverkansmodellen. 

1177
Vårdguiden på telefon

Vårdcentraler

Sjukvårdens 
Larmcentral (SvLc)

AmbulansverksamhetHemsjukvård

SOS Alarm

MÄVA

Hemtjänst

Samverkande sjukvård är ett riktat uppdrag från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden till NU-sjukvården. I NU-sjukvårdens organi-
sation hör Samverkande sjukvård hemma under Område I, Ambulansverksamhet. Verksamheten kan delas in i två delar, en stödjande 
del och en utvecklande del. Medarbetarna i de samverkande verksamheterna är i hög grad delaktiga i Samverkande sjukvårds arbete.

NU-sjukvården
    - Område I
 - Ambulansverksamhet

Ulrik Hammar, fd. ordfö-
rande Norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden

Maria Klingberg, projekt-
ledare Samverkande sjuk-
vård

"Det är genialt 
i sin enkelhet”
- Ulrik Hammar
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Historik
Vi sprider gärna vår kunskap. När en delegation 
från Region Jämtland Härjedalen kom på studie-
besök under hösten blev det också ett tillfälle för 
reflektion och en tillbakablick på hur det var när 
Samverkande sjukvård för första gången kom på 
tal.

Det var i kommunerna Tanum och Strömstad som 
diskussionerna startade eftersom det redan fanns 
ett bra samverkansklimat i området samt en aktiv 
närsjukvårdsgrupp. Plattformen fanns redan, och 
stabiliteten behövdes när det nya projektet skulle 
växa fram.

Inledningsvis benämndes projektet som ”ett am-
bulansprojekt”, men alla inblandade var måna om 
att detta skulle bli ett projekt som engagerade alla 
verksamheter och som växte fram tillsammans 
med medarbetare.

Bra förutsättningar i starten
Förutsättningarna i Tanum och Strömstad var gynn-
samma för projektet. Samverkan fanns, lokalsjuk-
huset i Strömstad var på väg att monteras ned och 
sträckan till Uddevalla och NÄL sjukhus var lång 
dels beroende på avstånd men också på grund av 
att RV44 ännu inte hade byggts ut. Det tog mellan 
1,5-2 timmar att nå närmsta sjukhus och både in-
vånare och medarbetare i exempelvis ambulansen 
tjänade på att hitta lösningar som innebar närmare 
vård för patienterna.

I närsjukvårdsgruppen togs beslut om att starta 
en arbetsgrupp med alla berörda vårdgivare och 
diskussioner kring hur samverkan skulle se ut och 
organiseras varade i nästan ett år. Både i närsjuk-
vårdsgruppen och i arbetsgruppen dök det upp far-
hågor och idéer som noga granskades.

Samverkansuppdragen drog sedan igång, efter 
facilitering och utbildning av personal. Att starta i 
Strömstad och Tanum var att bryta ny mark, och 
sedan dess har implementeringen i nya kommuner 
gått allt lättare efter hand.

Fler kommuner ansluter
År 2013 anslöt sig Sotenäs, Munkedal, Mellerud 
och Åmåls kommuner. År 2014 gick Lilla Edet 
med. År 2016 startade Färgelanda. Under 2017 gick 
Orust samt Dals-Ed med i Samverkande sjukvård 
och under 2018 har Bengtsfors (januari), Uddeval-
la (maj) och Lysekil (december) startat upp. Under 
2018 har även Öckerö startat upp med Samverkan-
de sjukvård, två projektledare från Sahlgrenskas 
ambulansverksamhet har stöttats av Samverkande 
sjukvård under uppstart.

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

Närmare vård
Studiebesök från Region Jämtland Härjedalen. 

samhetschef för ambulansverksamheten, teknikchef 
och projektledare. Under året avslutade en av med-
lemmarna i den operativa styrgruppen sin tjänst, 
områdeschefen för NU-sjukvårdens område I. Sam-
verkande sjukvårds operativa styrgrupp har därmed 
varit vilande under hösten, men kommer att tas upp 
igen våren 2019.

Projektledningsgrupp
Samverkande sjukvårds projektledningsgrupp träf-
fas en gång i månaden och diskuterar frågor som 
rör verksamheten. I projektledningsgruppen ingår 
representanter för kommunal hälso- och sjukvård, 
NU-sjukvården, 1177 Vårdguiden på telefon och 
regionutvecklare Koncernkontoret. Under 2018 har 

fokus varit på införandet av Samverkande sjukvård 
i Bengtsfors, Uddevalla, Lysekil och Öckerö. Stort 
fokus har även varit på digitaliseringen inom vården, 
uppföljning av uppdrag samt utformning av nya upp-
dragsformer/uppdragsgivare.

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen har avstämningar varje vecka och 
längre arbetsgruppsmöten varannan vecka. I arbets-
gruppen ingår projektledare, vårdutvecklare, kom-
munikatör och samordnare. 

Hur vi arbetar
Arbetet i Samverkande sjukvård drivs med hjälp av 
en operativ styrgrupp, en projektledningsgrupp, en 
arbetsgrupp, en coachgrupp, en referensgrupp och 
tillfälliga projekt- och arbetsgrupper vid behov. 

Operativ styrgrupp
Till operativa styrgruppen lyfts frågor från projekt-
ledningsgruppen. Frågorna kan antingen behöva 
behandlas i NU-sjukvårdens linjeorganisation eller 
lyftas vidare till ledningsgruppen för Vårdsamver-
kan Fyrbodal. I den operativa styrgruppen ingår re-
presentant från NU-sjukvården som även sitter med i 
ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal, verk-
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Uppdrag
De fyra uppdragsformerna 1177-uppdrag, Assistans-
uppdrag, IVPA-uppdrag och MÄVA-direkt är grun-
den för samverkan.

1177-uppdrag
Sjuksköterska på 1177 vårdguiden på telefon har 
möjlighet att kontakta sjuksköterska inom den kom-
munala hälso- och sjukvården eller sjuksköterska i 
ambulans/ single responder för bedömning eller åt-
gärd på sjuksköterskenivå. 

Under 2018 har en ny rutin arbetats fram för hur 
sjuksköterskor på 1177 ger uppdrag till sjuksköter-
ska i ambulans. 

Tidigare tog sjuksköterskan på 1177 själv kon-
takt med sjuksköterskan i ambulans för att ge upp-
draget. Sjuksköterskan på 1177 kunde då inte veta 
var ambulansen befann sig eller hur belastningen på 
ambulansen såg ut. Ambulansen som tackade ja till 
uppdraget kunde få ett högre prioriterat uppdrag och 
fick då lämna tillbaka ärendet till 1177 som fick bör-
ja om från början med att försöka hitta en lösning för 
patienten. 

Enligt den nya rutinen tar sjuksköterskan på 1177 
kontakt med Ambulansbeställningen som adminis-
treras av Västra Götalandsregionens nya aktör Sjuk-
vårdens Larmcentral, SvLc. SvLc kontaktar ambu-
lansdirigeringen på SOS Alarm för att kontrollera 
tillgänglighet och lägger därefter ut uppdraget som 
ett prio 3 uppdrag på en ambulans eller single res-
ponder. 

Ambulansen får uppdraget via bilens Rakelenhet 
på samma sätt som övriga ambulansuppdrag. Skulle 
ambulansen som tilldelats uppdraget behöva dras på 
ett ärende med högre prioritet finns 1177-patienten 
kvar i det ”virtuella väntrummet” och det finns ingen 
risk att patienten tappas mellan stolarna. 

Sjuksköterska från SvLc ringer upp patienter i det 

virtuella väntrummet med jämna mellanrum för att 
försäkra sig om att läget inte förvärrats. 

Assistansuppdrag
Sjuksköterskor i de olika verksamheterna ber varan-
dra om hjälp över verksamhetsgränserna med till ex-
empel bedömning, EKG-tagning eller provtagning. 
Utvecklingen av assistansuppdrag sker kontinuer-
ligt. 

För att särskilt uppmuntra vårdcentraler att ge 
uppdrag har en riktad kampanj pågått under hösten. 
Assistansuppdragen är den uppdragsform som tagit 
längst tid att sätta sig ute i verksamheterna. Det är 
först de senaste åren som volymerna på assistans-
uppdragen ökat. 

För att assistansuppdragen ska användas krävs det 
att sjuksköterskorna i olika situationer tänker efter, 
”Skulle jag kunna ta hjälp av en kollega i en annan 
verksamhet i den här situationen?” Det är lätt att 
trampa på i gamla hjulspår och göra som man alltid 
gjort tidigare. 

Istället för att stå själv i en situation och t ex hän-
visa en patient att söka akutmottagning kan man till-
sammans med kollegor i andra verksamheter säkra 
upp runt patienten så att hen slipper akutbesök om 
det inte är absolut nödvändigt. 

Det är oerhört glädjande att siffrorna för 2018 vi-
sar på en kraftig ökning av antalet assistansuppdrag 
och det betyder att vi har kommit en lång bit på väg 
med att se varandra som kollegor även om vi hör 
till olika verksamheter och att vi har ett gemensamt 
uppdrag att tillsammans ge vården så nära patientens 
hem som möjligt. 

IVPA-uppdrag
Uppdrag till sjuksköterska inom kommunal hälso- 
och sjukvård ”I Väntan På Ambulans” är den upp-
dragsform som kräver mest förberedelse när en ny 
kommun går med i Samverkande sjukvård. 

Om ambulansen har lång framkörningstid kan ope-
ratör på SOS Alarm larma ut sjuksköterska i kom-
munal hälso- och sjukvård som då kan vara framme 
hos patienten och påbörja bedömning och behand-
ling innan ambulansen anländer. 

De kommunala sjuksköterskorna har fått särskild 
utrustning, läkemedel och utbildning för att utföra 
IVPA-uppdrag. 

Tack vare ny teknik kan larmoperatör på SOS 
Alarm lättare göra en bedömning om sjuksköterska 
i kommunal hälso- och sjukvård är närmsta enhet 
med kvalificerad kompetens. När det bedöms finnas 
en tidsvinst för patienten larmas både sjuksköter-
ska inom kommunal hälso- och sjukvård såväl som 
ambulans. Systemet hanterar all ärendedata så som 

Referensgrupp
Två gånger om året träffas första linjens chefer i de 
verksamheter som ingår i Samverkande sjukvård i 
en referensgrupp. Chefer inom kommunal hälso- och 
sjukvård, inom ambulanssjukvården, 1177 Vårdgui-
den på telefon, MÄVA och Akuten sitter med i refe-
rensgruppen. Viktiga frågor under 2018 har varit di-
gitaliseringen inom vården samt utformning av nya 
uppdragsformer/uppdragsgivare.

Coachgrupp
Den starka förankringen hos medarbetarna i de 
samverkande verksamheterna sker i första hand via 
coachgruppen där utsedda medarbetare från varje 
verksamhet finns med. I coachgruppen finns möjlig-
het att diskutera praktiska frågor, ta hand om farhå-
gor och fånga upp förbättringsförslag. 

Coacherna träffas fyra gånger per år. Viktiga frå-
gor för coachgruppen under 2018 har varit digitali-
seringen inom vården, att hålla liv i samverkan och 
utveckla mötesformer, teknisk lösning för IVPA-ut-
larmning, utformning av nya uppdragsformer/upp-
dragsgivare, skötsel av utrustning samt diskussion 
kring verkliga patientfall vid varje mötestillfälle.

Tillfälliga arbets- och projektgrupper
Då en ny kommun startar upp med Samverkande 
sjukvård startas en tillfällig arbetsgrupp i kommu-
nen. I denna ingår chef för hemsjukvården, chef för 
hemtjänsten, avdelningschef ambulansen, vårdcen-
tralchefer, coacher från kommunen och ambulansen 
samt administrativt stöd från Samverkande sjukvård. 

Tillfälliga arbetsgrupper eller projektgrupper kan 
också startas för utveckling eller översyn av en upp-
dragsform, ett arbetssätt eller införande av en ny 
uppdragsform eller ett nytt arbetssätt.

Samverkansklimat
Tack vare Samverkande sjukvård har samverkanskli-
matet blivit bättre i de kommuner som har gått med. 
Att träffas inför uppstarten och få möjlighet att sätta 
sig in i varandras vardag samt diskutera frågor och 
irritationsmoment har gjort att medarbetare efter det 
själva har kunnat driva på den fortsatta utvecklingen 
av samverkan.

Genom Samverkande sjukvårds nätverk av coacher 
finns möjlighet för nya kommuner att ta lärdom av 
kommuner som redan har gått med. Varje kommun 
är unik och förutsättningar som till exempel geogra-
fin ser olika ut. Att låta en kommun i taget gå med i 
Samverkande sjukvård samt låta processen ta tid har 
varit nödvändigt för att nå bra resultat.

Coachgruppen träffas fyra gånger varje år och är viktigt forum för diskussion samt spridning av information till medarbetare i de 
olika verksamheterna.  

Ny rutin har införts för 1177-uppdrag till ambulans och 
single responder.
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kvittering av och infomation om ärendet, adress, po-
sitionering, navigering och tidsangivelser. 

Appen OptiRes som började utvecklas 2016 för att 
kommunens sjuksköterskor på ett smidigare sätt ska 
kunna ta emot IVPA-uppdrag blev klar och började 
användas under våren 2017.

MÄVA-direkt
NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning 
MÄVA tar emot patienter som är 75 år och äldre, 
och som har en eller flera kroniska, medicinska di-
agnoser och som ofta är i behov av sjukhusvård. Ef-
ter samråd med MÄVA kan även patienter som inte 
tidigare är kända av MÄVA läggas in direkt på av-
delningen utan att behöva besöka akutmottagningen 
först.

MÄVA firade 10-års jubileum den 16 november 2018. 
Så snart tankarna om Samverkande sjukvård började 
diskuteras klargjorde MÄVA att man ville vara med 
i denna samverkan. MÄVAs patienter är de allra 
sköraste äldre i samhället och när de inte vårdas 
på MÄVA är de hemma i sina kommuner. Det krävs 
mycket samverkan kring dessa patienter för att skapa 
en trygg och hållbar situation för dem. 

Utrustning
Samverkande sjukvård reviderar kontinuerligt den 
medicinska utrustningen i väskorna som används för 
samverkansuppdrag utifrån behandlingsriktlinjer, 
behov och erfarenhet. Sammanställning av innehåll-
et i de olika väskorna finns på webben 
www.samverkandesjukvard.se.

Syrgashantering
Under 2018 har en ny rutin gällande syrgashantering 
arbetats fram. Rutinen innebär att AGA levererar 
syrgas direkt till ambulansstationens eller räddnings-

tjänstens syrgasförråd i varje kommun. Hemsjukvår-
den beställer och hämtar syrgas till sin utrustning 
från det lokala syrgasförrådet. Syftet med rutinen är 
att minska interna transporter av syrgas. 

Översyn av HeartStart FR3
Samverkande sjukvård har utrustat samtliga kom-
muner som utför IVPA-uppdrag med defibrillator 
HeartStart FR3. Under 2018 har vi i samråd med 
NU-sjukvårdens HLR enhet och Medicinsk Teknik 
utfört en översyn av inställningar samt kalibrerat 
samtliga HeartStart FR3. Vi har också i samband 
med detta gjort en översyn över vad som skall fin-
nas i FR3:ans väska och på första coachträffen 2019 
kommer alla kommuner få ett kit med tvättlappar, 
sax och rakhyvlar som skall finnas i väskan. 

Utrustning till Trestadskommunerna
Uddevalla kommun startade med Samverkande 
sjukvård våren 2018 som den första av Trestads-
kommunerna. Trestadskommunerna kommer inte att 
utföra IVPA-uppdrag och har därför ett annat behov 
när det gäller utrustning. 

Inför uppstarten i Uddevalla undersöktes vilken 
utrustning Trestadskommunerna är i behov av, dels 
genom diskussioner och dels genom en enkätunder-
sökning. Enkäter delades ut till de kommuner som 
redan utför samverkansuppdrag med frågor kring 
vilken utrustning som ansågs viktig vid 1177 och as-
sistansuppdrag. 

Med resultatet som underlag beslutades det att 
Uddevalla skulle få tre utrustningar som består av 
två väskor vardera, en kateterväska och en väska 
med omläggningsmaterial och utrustning för att kun-
na ta vitala parametrar. Utvärdering av utrustningen 
kommer att göras under våren 2019.

Utbildning
Utbildning inom ramarna för Samverkande sjukvård 
sker enligt en framtagen utbildningsplan. 

Nya kommuner som går med i Samverkande 
sjukvård får en grundläggande utbildning i samver-
kansuppdrag. De coacher som utses inom de olika 
verksamheterna får sedan ansvar för att samordna 
utbildning för nyanställd personal samt fortbildning 
för befintlig personal. 

Varje kommun har instruktörer i hjärt- lungrädd-
ning, så kallade D-HLR-instruktörer. Kommunernas 
D-HLR-instruktörer som har ansvar för utbildning i 
hjärt- och lungräddning ingår i ett gemensamt nät-
verk. Då kommunsjuksköterskorna är ute på IV-
PA-uppdrag använder de sig av triageringsverktyget 
RETTS vid bedömning av en patient, samma tria-
geringsverktyg som sjuksköterskor i ambulansen an-
vänder. I varje kommun finns det RETTS-ansvariga 
som ingår i ett nätverk.

Utbildning för nya kommuner
Inför att en ny kommun startar med Samverkande 
sjukvård genomför varje kommunsjuksköterska tre 
utbildningsdagar. 
• En dag med information om samverkansformer, 
praktiska frågor som var man hittar information etc 
samt faciliteringsdag tillsammans med medarbetare 
från ambulansen, 1177, MÄVA och vårdcentraler. 

Under faciliteringsdagen diskuteras den lokala sam-
verkan, i vilka situationer vill vi ha hjälp av varan-
dra, hur kan vi bli bättre på att hjälpa varandra?
• En dag där man utbildas i behandlingsriktlinjer och 
går igenom utrustning, larmtelefon och OptiRes
• En dag med utbildning i D-HLR och RETTS-tria-
gering

Kvalitetstest och scenarioövningar
Årligt kvalitetstest i behandlingsriktlinjer utförs av 
alla kommunernas sjuksköterskor en gång per år och 
resultatet lägger grunden för scenarioövningar på 
IVPA-uppdrag. 

Samverkande sjukvård genomför scenarioöv-
ningarna tillsammans med DHLR-instruktörer och 
RETTS-ansvariga i kommunerna, som därefter an-
svarar för att scenarioövningar utifrån patientfallen 
utförs i verksamheterna. 

Nätverksträffar	
Årlig Nätverksträtt för RETTS-ansvariga och 
DHLR-instruktörer i samtliga kommuner genom-
förs en gång per år. Gemensam diskussion förs och 
nyheter inom RETTS och DHLR presenteras. Vid 
nätverksträffarna genomförs även scenarioövningar 
med ambulansöverläkare och utbildningsansvarig i 
ambulanssjukvården. 

Samverkande sjukvård har i samband med scena-

Rutiner finns för uppdatering av väskornas innehåll. 

Kommunsjuksköterskor får utbildning och medicinsk utrustning för att kunna utföra IVPA-uppdrag. Nytt för 2018 är scenarieöv-
ningar som infördes under hösten. 
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rioövningarna satt ihop ett övningskitt till samtliga 
kommuner som utför IVPA-uppdrag. Övningskittet 
innehåller ett kompendium med de scenarioövningar 
på IVPA-uppdrag som tagits fram under året samt 
medicinsk utrustning för sjuksköterskorna att öva 
med. 

Utbildning i behandlingsriktlinjer 
Utbildning i behandlingsriktlinjer erbjuds fyra gång-
er per år. Först var tanken att dessa platser skulle 
vara enkom för nyanställda sjuksköterskor i kommu-
nerna men under 2018 har antalet utbildningsplatser 
utökats viket öppnar upp för att även sjuksköterskor 
som för längesedan gått utbildningen och nu upple-
ver behov av en ”refresh” ska ha möjlighet att få en 
plats.

AMLS-utbildning (Acute Medical 
Life Support)
Under 2018 beslutades att Samverkande sjukvård får 
minst en utbildningsplats per kommun som utför IV-
PA-uppdrag till ambulanssjukvårdens AMLS-utbild-
ning.  Platserna är fördelade över två utbildningstill-
fällen, ett på våren och ett på hösten. Kommunens 
sjuksköterskor utför utbildningen tillsammans med 
ambulanssjukvårdens sjuksköterskor. 

SBAR
SBAR är en modell för att kommunicera struktu-
rerat i vården. Om vårdpersonalen använder struk-
turen SBAR vid rapportering minskar riskerna för 
att information glöms bort eller misstolkas. Därmed 
minskar också risken för vårdskador. 

SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt till-
stånd och Rekommendation. 

Samverkande sjukvård uppmuntrar sjuksköter-
skor att använda sig av SBAR vid all överrapporte-
ring. Därför har vi tagit fram verksamhetsanpassade 
SBAR-kort och en SBAR-blankett som sjuksköter-
skorna kan använda sig av när de ger och tar emot 
samverkansuppdrag. Vi går igenom SBAR tillsam-
mans med sjukskö-
terskorna när nya 
kommuner startar 
upp med Samver-
kande sjukvård.

Djupintervjuer har gjorts med patienter som har fått hjälp genom sam-
verkansuppdrag. 

Utvärdering
Att mäta samverkan är inte enkelt, men sedan start 
har antal uppdrag och uppdragens karaktär registre-
rats och utvärderats. En del samverkansuppdrag har 
kommit till och en del har försvunnit beroende på 
hur resultaten har sett ut.

Blankett B
I vår webbaserade statistikenkät Blankett B registre-
rar sjuksköterskan som utfört ett uppdrag informa-
tion om uppdraget. På så sätt kan vi på Samverkande 
sjukvård följa antalet uppdrag som utförs och får 
även information som exempelvis vem som har gett 
uppdraget, vad uppdraget handlade om, om uppdra-
get var på rätt vårdnivå, patientens fortsatta vård och 
mycket mer. 

Studie Samverkande sjukvård
Studien med forskaren Jenny Hallgren, lektor vid 
Hälsohögskolan Jönköping University har fortsatt 
under 2018. Djupintervjuer har genomförts med 
patienter som har fått hjälp genom samverkansupp-
drag. Syftet med studien är att undersöka patientens 
upplevelse av samverkansuppdrag. En sammanställ-
ning kommer att presenteras under 2019.
Patientcitat från Jenny Hallgrens studie vid fråga om 
hur samverkansuppdrag i hemmet upplevdes:

"...det var ju fantastiskt förstås. Det kändes väldigt 

bra att någon kom direkt och tittade på foten utan att 
jag behövde ge mig iväg.”

”Ja det är ju fantastiskt, att man kan få hjälp så här 
av en sköterska och inte behöva åka någonstans, och 
inte behöva åka in eller behöva ringa en efter en am- 
bulans.”

”Helt fantastiskt naturligtvis…att man kan komma 
spara resurser…och minska smittor…och tidsfaktorn 
har vi ju naturligtvis också.”
 
”...att inte behöva skicka ut fullutrustade ambulanser 
och personal till något som inte behöver åt- gärdas 
akut. Utnyttja samhällets resurser på bästa sätt.”

”Ja, det kunde inte ha fungerat bättre. Att slippa ringa 
efter ambulans och att de kommer hit med hela utrust-
ningen och allt. Det hade ju inte behövts, nå- gon an-
nan hade ju kanske behövt den ambulansen bättre än 
mig, men att nu kunna göra på det här sät- tet var ju 
fantastiskt.”

Enkätstudie
Under året har en patientenkät delats ut av sjukskö-
terskor i ambulans och hemsjukvård till patienter 
som fått hjälp genom 1177-uppdrag eller assistans-
uppdrag. Enkäten kommer att användas i Samver-
kande sjukvårds eget utvecklings- och förbättrings-
arbete och kommer sammanställas under 2019.

SBAR-kort används för säker 
överrapportering. 

Kontinuerlig utbildning och gemensam övning är en viktig del

91% av sjuksköterskor-
na som utfört ett 1177- el-
ler assistansuppdrag under 
2018 anser att uppdraget 
hade god eller mycket god 
nytta för patienten
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Utvecklings- 
projekt och 
förbättrings-
arbeten
Samverkande sjukvård är en arena för utveckling av 
samverkan. Arbetssätt testas i pilotprojekt, utveck-
las, avslutas eller förs vidare in i ordinarie verksam-
het.

Uppstart i nya kommuner
I och med att Bengtsfors och Lysekil startade med 

Samverkande sjukvård under 2018 uppnåddes ett 
viktigt delmål genom att Samverkande sjukvård 
och IVPA-uppdrag nu är infört i samtliga gles-
bygdskommuner i Fyrbodal. I dessa kommuner är 
IVPA-uppdrag viktiga för att minska väntetiden på 
en sjukvårdsresurs vid en akut situation. Vinsterna 
i form av snabbare och säkrare vård ger invånar-
na större trygghet och en vård som är mer jämlik 
oavsett hur långt bort från sjukhuset man bor. Även 
Uddevalla kommun har under året startat med Sam-
verkande sjukvård. I Uddevalla finns sedan tidigare 
ett mobilt vårdteam med läkare och sjuksköterskor 

som är igång dagtid måndag till fredag. Syftet med 
mobila vårdteam är att bygga ut den nära vården för 
att kunna ge vård så nära hemmet som möjligt. För 
att lyckas med det måste det mobila vårdteamet ha 
någon annan vårdgivare som tar vid då de går hem. 
Då kan de använda sig av assistansuppdrag. När en 
insats från mobila vårdteamet behöver följas upp 
under jourtid kan teamet ge ett assistansuppdrag till 
kommunens sjuksköterska. Assistansuppdraget kan 
vara skillnaden mellan att patienten kan stanna kvar 
hemma istället för att behöva åka in till akuten. 

I Fyrbodal är det nu bara Vänersborg och Trollhät-
tan som ännu inte infört Samverkande sjukvård. 

När en ny kommun går med läggs en plan för in-
förandet. En arbetsgrupp bildas med deltagare från 
hemsjukvård, hemtjänst, ambulansen och vårdcen-
traler. En utbildningsplan tas fram och informations-
möten för medarbetare i de olika verksamheterna 
planeras in. Avtal skrivs och en riskanalys ur patient-
perspektiv genomförs med analysledare. 

Utbildnings- och faciliteringsdagar för Bengtsfors, 
som startade i januari 2018, genomfördes i slutet av 
2017 tillsammans med Dals Ed som startade i de-
cember 2017. Utbildnings- och faciliteringsdagar 
för Lysekil genomfördes i november 2018. 

Trestadsmodell
För Uddevalla kommun arbetades en trestadsmodell 
fram som innebär att kommunens sjuksköterskor 

inte åker på IVPA-uppdrag då väntetiden på en aku-
tambulans i Trestadsområdet inte är lika lång som 
den kan vara i glesbygden. Sjuksköterskor i ambu-
lans åker inte heller på 1177-uppdrag enligt trestads-
modellen. Detta på grund av att belastningen på am-
bulanserna i Trestadsområdet är högre. 

Istället läggs tonvikten på assistansuppdrag i 
Trestadsmodellen. För sjuksköterskor inom hem-
sjukvården i Uddevalla, sjuksköterskor inom ambu-
lansen i Uddevalla, 1177 och vårdcentraler arrange-
rades en gemensam faciliterings- och utbildningsdag 
vid fyra tillfällen under maj. Tyngdpunkten vid den-
na dag lades vid att lära känna varandra och disku-
tera hur samverkan mellan de olika vårdgivarna i 
Uddevalla kan bli ännu bättre. 

Spridning utanför Fyrbodal
Öckerö kommun startade med Samverkande sjuk-
vård i december 2018 som första kommun utanför 
Fyrbodal. Två projektledare från Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhusets ambulansverksamhet utsågs och 
har med stöttning från projektledningen i Fyrbodal 
genomfört uppstarten i Öckerö. 

Samverkande sjukvård i Fyrbodal kommer även 
fortsättningsvis stötta projektet i Öckerö då det inte 
finns någon uppbyggd verksamhet för Samverkan-
de sjukvård inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
för till exempel statistiksammanställning av uppdrag 
eller beställning av vissa förbrukningsvaror. 

I oktober kom en delegation från Region Jämtland/
Härjedalen på studiebesök med syfte att starta upp 
Samverkande sjukvård i sin region. Samverkande 
sjukvård sammankallade olika nyckelpersoner med 
lång erfarenhet av Samverkande sjukvård som un-

der en heldag delade med sig av kunskap, erfaren-
heter, motgångar och framgång. Det blev en mycket 
givande dag med många diskussioner och erfaren-
hetsutbyte. Efter det har region Jämtland/Härjedalen 
utsett en projektledare för införandet av Samverkan-
de sjukvård i regionen. Projektledaren har bett Sam-
verkande sjukvård Fyrbodal om stöttning i sin roll 
vilket Samverkande sjukvård självklart erbjuder.

Samverkande sjukvård ser det ökade intresset för 
konceptet även utanför vårt område som mycket 
spännande. Kunskapsöverföringen har blivit en vik-
tig del av verksamheten och att lära av historien är 
viktigt för att konceptet ska få så bra start som möj-
ligt. Att ändra arbetssätt sker inte av sig själv utan 
kräver lyhördhet, uthållighet och kunskap för att 
lyckas.

Vid införandet av Samverkande 
sjukvård i Bengtsfors, Uddevalla 
och Lysekil har presskonferenser 
genomförts. Dalslänningen, Radio 
Väst, Bohusläningen, Uddevalla-
bloggen och Lysekilsposten har vid 
ett eller flera tillfällen rapporterat 
om uppstarterna. Information har 
även spridits genom kommunernas  
och Närhälsans egna kanaler, samt 
på webb och sociala medier av Sam-
verkande sjukvård. 

Pressträffar

Facilitering inför uppstart av Samverkande sjukvård i Lysekil.

Sjuksköterskorna som utfört ett 
1177- eller assistansuppdrag un-
der 2018 bedömer att uppdragen 
förebyggt:

300 besök på akutmottagning, 
332 besök på vårdcentral eller 
jourcentral och 102 inläggningar 
på sjukhus!
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OptiRes
Samverkande sjukvård nominerades till NU-sjuk-
vårdens kvalitetspris i november för utvecklingspro-
jektet OptiRes. Utvecklandet av appen startade 2016 
och har fram till år 2018 implementerats i verksam-
heten. Genom införandet av OptiRes kan operatören 
på SOS Alarm se var kommunens sjuksköterskor 
som bär larmtelefonen befinner sig och på så vis 
uppskatta tidsvinsten vid utlarmning av IVPA-upp-
drag. Information om patientens tillstånd samt väg-
beskrivning sker direkt i appen. 

Utvecklandet av appen har inneburit en kvalitets-
höjning av utlarmningen vid IVPA-uppdrag och har 
skett i samarbete med Tucap. Tucap är ett utveck-
lingscenter med fokus på informations- och kom-
munikationsteknik som ska stödja och effektivisera 
svensk alarmeringstjänst, Tucap är en del av Lind-
holmen Science park som är en internationell sam-
verkansmiljö för forskning, innovation och utbild-
ning. Tucap har ansvarat för den tekniska lösningen 
medan Samverkande sjukvård har ansvarat för ut-
bildning och support till användarna. 

Pilot ny larmapp vid IVPA-uppdrag
Samverkande sjukvård försöker hela tiden fortsätta 
förbättra samverkansuppdragen. 

Införandet av larmappen OptiRes har medfört en 
stor förbättring i att SOS Alarms operatörer nu på en 
karta kan se vart hemsjukvårdens sjuksköterskor be-
finner sig. Men arbetet är inte slut där, nästa steg är 
att sjuksköterskorna i hemsjukvården syns på sam-
ma kartbild som ambulanser och övriga resurser, i 
nuläget arbetar operatörerna med två olika kartbil-
der. 

Samverkande sjukvård har därför under 2018 ar-
betat för att en pilot av SOS Alarms nya larmapp ska 
testas för utlarming av IVPA-uppdrag i en av Sam-
verkande sjukvårds kommuner. Dialoger förs med 
SOS Alarm och VGR IT och pilot förväntas starta 
under våren 2019.  Den nya appen förväntas förbätt-
ra utlarmningen ytterligare. 

Avvikelser och förbättringsförslag
Samverkande sjukvård har under 2018 arbetat för att 
bli mer delaktiga i avvikelser som på något sätt även 

berör samverkansuppdragen. Ökad delaktighet i av-
vikelsearbete ger Samverkande sjukvård möjlighet 
att identifiera förbättringsområden inom samverkan. 
Samverkande sjukvård har även tagit fram en rutin 
för arbete med förbättringsförslag som kommer in 
till Samverkande sjukvård. 

Inkomna förbättringsförslag från medverkande 
verksamheter arbetas med kontinuerligt av Samver-
kande sjukvårds interna arbetsgrupp. Förbättrings-
förslagen kommer in till Samverkande sjukvård dels 
via Blankett B men även via andra forum som exem-
pelvis coachträffar och referensgruppsmöten. Exem-
pelvis kan förbättringsförslag handla om att sjukskö-
terskor upplever behov av en förbättrad rutin av akut 
insättning av SoL-insatser jourtid, mer utbildning för 
sjuksköterskor, förslag på minskad administration 
kring samverkansuppdrag, synpunkter på Samver-
kande sjukvårds omläggningsmaterial med mera.

Varje förbättringsförslag är viktigt, under 2018 har 
cirka 40 förbättringsförslag kommit in endast via 
Blankett B. Tack vare så engagerade verksamheter 
får Samverkande sjukvård möjlighet att hela tiden 
arbeta vidare med de förbättringar som är viktigast 
för verksamheterna. 

Förändrat	arbetssätt	på	coachträffar
Samverkande sjukvård har under 2018 samlat in 
synpunkter från samverkanscoacher gällande hur 
tiden på de gemensamma coachträffarna som hålls 
fyra gånger per år ska tillvaratas på bästa sätt. 

Det framkom att sjuksköterskorna upplever behov 
av att diskutera verkliga patientfall med varandra. På 
sista coachträffen 2018 avsattes därför tid för grupp-
arbeten kring verkliga patientfall. Samverkans-
coacherna turas om att ta med sig patientfall som 
man vill diskutera med kollegor från andra verksam-
heter. 

Förhoppningen är att arbetssättet ska främja ge-
mensamma effektiva lösningar på situationer som 
kräver samverkan utöver det vanliga.

Videosamtal
Samverkande sjukvård har under hösten 2018 ge-
nomfört enkätundersökningar med sjuksköterskor i 
ambulanssjukvård och hemsjukvård samt med läka-
re från beredskapsjouren för att inhämta synpunkter 
om videosamtal mellan olika vårdgivare. 

Samverkande sjukvård för en dialog med ansva-
riga för implementeringen av den nyupphandlade 
videomötestjänsten Visiba Care inom Västra Göta-
landsregionen. Videomötestjänsten är idag optime-
rad för användande mellan patient och vårdgivare.

Under 2019 kommer vi utreda hur den kan anpas-
sas för användning mellan vårdgivare. 

Samverkande sjukvård ser att anpassningen kan 
vara till nytta för samverkande verksamheter och 
följer utvecklingen.  

Informationskampanj
Under 2018 har Samverkande sjukvård gjort stora 
satsningar för att involvera vårdcentraler mer i 
samverkan. 

En arbetsgrupp med enhetschef och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska från hemsjukvård, utveck-
lingsledare från ambulansverksamheten, projektle-
dare för mobil hemvårdsläkare och enhetschef för 
vårdcentral tillsattes. Arbetsgruppen beslutade att 
ett informationsmaterial skulle tas fram särskilt för 
vårdcentraler. 

Materialet skulle vara tydligt och enkelt för vård-
centraler att använda på arbetsplatsträffar och vid 
nyanställningar för att öka kunskapen om assis-
tansuppdrag från vårdcentral. Informationspaketet 
bestod av färdiga PowerPoint presentationer som 
innehöll information om Samverkande sjukvård 
och animerade filmer med enkla tydliga exempel på 
samverkansuppdrag från vårdcentral. Till informa-
tionspaketet togs även uppdragskort fram i fickstor-
lek med kriterier för uppdragen och direktnummer 
till uppdragstagare i varje kommun. 

Samverkande sjukvård har även varit ute på ar-
betsplatsträffar för att berätta mer om hur medarbe-
tar på vårdcentral kan använda sig av assistansupp-
dragen. Informationspaketet skickades i september 
2018 ut till samtliga vårdcentraler och jourcentraler 
i Fyrbodal och Lilla Edet.

Då informationspaketet till vårdcentraler mottogs 
mycket väl av verksamheterna har Samverkande 
sjukvård även tagit fram animerade filmer till 1177 
och MÄVA, NU-sjukvårdens medicinska äldre-
vårdsavdelning. Samverkande sjukvård hoppas se 
effekt av informationskampanjen under 2019 och att 
vi då ser ökat antal uppdrag från MÄVA, 1177, vård-
centraler och jourcentraler.

Samverkande sjukvård nominerades till Kvalitetspriset 2018 för arbetet med appen OptiRes. På 
bild från vänster: Emma Lind, Helen Larsson, Maria Klingberg, 
Marcus Lawson, Maria Karlsson och Jan-Erik Wounsch. Foto: Madeleine Mattsson

Animerad film har varit ett inslag i kommunikationen till 
medverkande verksamheter.
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Ekonomi
Resultatuppföljning av budget 2018 visar ett positivt 
resultat. Till stor del beroende på lägre personalkost-
nader än förväntat. 
    Uppstart av Samverkande sjukvård i Uddevalla 
och Lysekil har belastat budgeten för 2018. Samver-
kande sjukvård har också stöttat införandet av Sam-
verkande sjukvård i Öckerö kommun under 2018.
    Utrustning och förbrukningsmaterial som kommu-

nens sjuksköterskor använder vid uppdrag bekostas 
av Samverkande sjukvård. Även abonnemangskost-
nader till larmtelefoner och surfplattor som används 
vid uppdrag står Samverkande sjukvård för. Utrust-
ning som behöver bytas ut eller lagas, till exempel 
pulsoximetrar, larmtelefoner eller kläder står Sam-
verkande sjukvård för.
    Under 2018 har Samverkande sjukvård stått för 
lokalkostnader, datorer och telefoner för projektle-
darna inom mobil närvård.

Ny version av Blankett B
Under 2018 har Samverkande sjukvård arbetat med 
att ta fram en ny version av statistikenkäten Blankett 
B. Den nya förkortade versionen förväntas minska 
administrationen för sjuksköterskorna men ändå ge 
Samverkande sjukvård viktig information om upp-
dragen.

Förnyad utbildningsplan
Efter önskemål från kommunsjuksköterskor som 
utför IVPA-uppdrag om mer utbildning inom akut-
sjukvård startade Samverkande sjukvård en arbets-
grupp med projektledare och vårdutvecklare från 
Samverkande sjukvård samt ambulansöverläkare, 
utbildningsansvarig sjuksköterska och utvecklings-
ledare från ambulanssjukvården. 

Arbetsgruppens arbete ledde till att utbildnings-
planen förnyades på en rad punkter:
• Införande av scenarioövningar baserade på re-

sultatet i det årliga kvalitetstestet. Varje kommun 
får ett övningskitt att använda då scenarioöv-
ningar tränas.

• Utökade platser till Utbildning i behandlings-
riktlinjer så att inte enbart nyanställda sjukskö-
terskor får möjlighet att gå utan även sjuksköter-
skor som för längesedan gått utbildningen och 
nu upplever behov av en refresh

• Platser på AMLS-utbildningen (Acute Medical 
Life Support). Från och med 2019 får Samver-
kande sjukvård minst 1 utbildningsplats per 
kommun som utför IVPA-uppdrag till ambu-
lanssjukvårdens AMLS-utbildning.  

Ny	syrgasrutin,	byte	till	Liv-flaskor
Under 2018 har en arbetsgrupp från samverkan-
de sjukvård och NU-ambulansens teknikavdelning 
arbetat fram en ny rutin gällande syrgashantering. 
Rutinen innebär att AGA levererar syrgas direkt till 
ambulansstationens eller räddningstjänstens syrgas-
förråd i varje kommun. 

Hemsjukvården kommer i och med rutinen inte 
ha något eget förråd eller extra flaskor syrgas utan 
beställer och hämtar syrgas till sin utrustning från 
det lokala syrgasförrådet på ambulansstationen eller 
räddningstjänsten. Syftet med rutinen är att minska 
interna transporter av syrgas samt få bättre kontroll 
över de syrgasflaskor som finns ute samt hur ofta de 
byts ut. I samband med den nya rutinen byts alla be-
fintliga syrgasflaskor ut till Liv-flaskor. 

Liv-flaskorna är i kompositmaterial och ergono-
miskt utformade vilket gör dem lättare att hantera 
och de är utrustade med en tydligare mätare som 
anger tryck även då ventilen är stängd så att man 
kan se hur mycket gas som är kvar i dem. Under bör-
jan av 2019 kommer enheten för Medicinsk teknik i 
NU-sjukvården ha utbildning i syrgashantering för 
hemsjukvården. 

För mer information och för att läsa rutinen se mer 
på webben: 

www.samverkandesjukvard.se

En förnyad utbildningsplan som bland annat innebär att ett antal kommunsjuksköterskor får utbildningsplats på ambulansverk-
samhetens AMLS-utbildning varje år. 

Utbildning och utrustning för nya kommuner belastar budgeten. Under 2018 gick tre nya kommuner med i Samver-
kande sjukvård. 

Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen består av tre övergripande mål som sammanfattar den verksamhet 
som kommer att vara i fokus under 2019.

Mål 1: Ökad kännedom, delaktighet och fler kommuner med

Mål 2: Rätt kompetens, utrustning, uppföljning och utvärdering

Mål 3: Utveckla uppdragsformer och användande av ny teknik

Det krävs ett aktivt arbete för att bibehålla, utveckla och förbättra det samverkansklimat som byggts upp verksam-
heterna emellan samt utveckla och förbättra de uppdragsformer som redan idag är implementerade. 

Samverkande sjukvårds mål för 2019 är både att arbeta vidare för att förbättra samverkan mellan de verksamhe-
ter som redan har startat igång och att aktivt arbeta för att sprida kunskap om och entusiasmera andra geografiska 
områden att starta med samverkan vårdgivare emellan enligt det koncept vi sett fungerar i Fyrbodal.
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I maj 2018 startade Uddevalla med konceptet Sam-
verkande sjukvård. En sjuksköterska som gärna 
åker på samverkansuppdrag är Marianne Gillberg 
från hemsjukvården Söder.

”Jag började som sjukvårdsbiträde 1974 och har 
sedan dess utbildat mig, först till undersköterska 
och sedan till sjuksköterska. Under 
hela mitt liv har jag jobbat på sto-
ra arbetsplatser, på akuten och på 
operation, men för några år sedan 
tog jag steget över till hemsjukvår-
den”, säger Marianne.

Från att ha jobbat på en arbets-
plats med 120 medarbetare job-
bar hon nu på ett kontor med åtta 
sjuksköterskor. Friheten att kunna 
disponera sin tid nämner hon som 
en stor fördel. Men bytet har också 
inneburit stora förändringar.

”När jag jobbade på sjukhuset så var det min sfär 
och patienten var min gäst. Nu är det tvärtom. Jag är 
deras gäst när jag gör hembesök. Jag är där på deras 
villkor och man klampar inte in hur som helst och 
pekar med hela handen. Man får vara försiktig.”         

Samverkansuppdragen ser Marianne som ett väl-
kommet inslag. 

”Jag jobbar gärna helger och kvällar. Då träffar 
man personal från de andra områdena och kan ut-
byta erfarenheter. Och det är också då som samver-

kansuppdragen kommer. När 1177 eller ambulan-
sen ringer vet man aldrig riktigt vad som väntar. Jag 
åker gärna själv, jag har ingenting emot det. Ibland 
är det hur lugnt som helst och ibland är det fullstän-
digt kaos. Men jag känner att vi har backup från till 
exempel beredskapsjouren och jag ger mig inte på 

något som jag inte behärskar.”
Ett av de senaste uppdragen 

Marianne var ute på var en man 
som hade ramlat för några dagar 
sedan. 1177 ringde och bad om 
hjälp klockan två en helgdag.

”Det var här i stan så jag tog 
det även om det bara var en tim-
me tills jag skulle gå av passet. 
När jag kom dit var alla mest 
oroliga för att han skulle ha en 
fraktur i armen, men han viftade 

och rörde på den. Sen att han hade revbensskador, 
det var spännande att upptäcka. Eftersom alla vital-
parametrar var bra och att han hade anhöriga som 
höll lite koll på honom så gjorde jag bedömningen 
att han inte behövde in till varken sjukhus eller jour-
en. Jag känner mig helt trygg i den bedömningen. 
Det som är bra också i de här fallen när 1177 ringer 
är att de återkopplar till patienterna, så de vet att vi 
är på väg, de är väl förberedda”, säger Marianne.

För Marianne Gillberg 
är samverkansuppdra-
gen ett välkommet inslag 
i jobbet.  

"Jag känner att vi har 
backup från till exempel 
beredskapsjouren och jag 
ger mig inte på något som 
jag inte behärskar”
- Marianne Gillberg

”Jag åker gärna på uppdrag”

Kommunikation
Under 2018 har Samverkande sjukvård bytt webho-
tell vilket medförde att webplatsen fick byggas upp 
helt från början. 

Under året har Samverkande sjukvård tagit emot 
flera studiebesök, bland annat från Region Jämtland 
Härjedalen. Utbyte av erfarenheten har även gjorts 
vid mässor och utvecklingsdagar under året.
    Under 2018 har tre nya kommuner gått med, vilket 
har upmärksammats av media, tex Radio Väst, Bo-
husläningen, Uddevalla 7 dagar och Lysekilsposten. 
    Under året har också stort fokus varit på infor-
mationsmaterial till medverkande verksamheter, till 
exempel vårdcentraler, MÄVA och 1177 vårdguiden 
på telefon. Animerade filmer har tagits fram som 
komplement till broschyrer och powerpoint-presen-
tationer för att göra informationen mer lättillgänglig. 

Det totala antalet följare för Samverkande sjuk-
vårds sida på Facebook har ökat från 478 till 505. 
Instagramkontot har i slutet av året 107 följare och 
23 publicerade inlägg. 

Till NU-sjukvårdens kvalitetsdag nominerades 
Samverkande sjukvård som en av fem kandidater. 
Till presentationen producerades en film som beskri-
ver appen OptiRes funktion vid IVPA-uppdrag.

Fyra nyhetsbrev har skickats ut under 2018 till po-
litiker, medverkande verksamheter och media.   

Lysekilsposten skrev flera reportage om uppstarten i Lysekil. 

Stor uppslutning även på pressträffen i Uddevalla. 

Bengtsfors pressträff hölls i början av 2018.

www.samverkandesjukvard.se
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Kommuner i  
Samverkande sjukvård
Regionfakta 2018

Tanum
Gick med: 2010
Antal invånare: 12 873
Andel invånare över 65 år: 28,4%

Strömstad
Gick med: 2010
Antal invånare: 13 253
Andel invånare över 65 år: 22,3%

Sotenäs
Gick med: 2013
Antal invånare: 9 030
Andel invånare över 65 år: 32,7%

Munkedal
Gick med: 2013
Antal invånare:10 503
Andel invånare över 65 år: 24,6%

Mellerud
Gick med: 2013
Antal invånare: 9 354
Andel invånare över 65 år: 27,4%

Åmål
Gick med: 2013
Antal invånare: 12 720
Andel invånare över 65 år: 25,8%

Lilla Edet
Gick med: 2014
Antal invånare: 14 046
Andel invånare över 65 år: 19,6%

Färgelanda
Gick med: 2016
Antal invånare: 6 602
Andel invånare över 65 år: 25,5%

Orust
Gick med: 2017
Antal invånare: 15 110
Andel invånare över 65 år: 29,6%

Dals-Ed
Gick med: 2017
Antal invånare: 4 806
Andel invånare över 65 år: 27,2%

Bengtsfors
Gick med: 2018
Antal invånare: 9846
Andel invånare över 65 år: 29,0%

Uddevalla
Gick med: 2018
Antal invånare: 56 259
Andel invånare över 65 år: 21,0%

Lysekil
Gick med: 2018
Antal invånare: 14 611
Andel invånare över 65 år: 29,3%

Invånare i Sverige
Regionfakta 2018

Totalt antal invånare i Sverige: 10 230 185 
Andel invånare i Sverige över 65 år: 19,9%
Totalt antal invånare i Västra Götaland som är över 65 år: 19,4%
Totalt antal invånare i Fyrbodal som är över 65 år: 26,0%

Statistik 2018

Totalt 1457 uppdrag 
Under 2018 har totalt 1457 uppdrag utförts. 
Patienter har fått närmare och snabbare vård tack vare att sjuksköterskor 
från olika verksamheter har hjälpts åt runt patienterna.

86 uppdrag kunde inte tas
De uppdrag som utförs är viktiga uppdrag. Men ibland har man som sjuk-
sköterska inte möjlighet att ta sig an ett uppdrag.
Totalt var det 86 uppdrag som inte kunde tas under 2018.

* Kriterier för IVPA-uppdrag har förändrats från år till år. Under 2015 togs under en period kravet på tidsvinst bort, under 2017 förändrades 
förutsättningarna för larm igen i och med införandet av larmappen OptiRes – läs mer på sida 16.
** Antal kommuner i Samverkande sjukvård har ökat under åren vilket bör tas i beaktande vid jämförelse av antal uppdrag över tid.
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Sjuksköterskor i hemsjukvård har utfört 825 uppdrag

Sjuksköterskor i ambulans har utfört 632 uppdrag

IVPA-uppdrag
Vilka patienter är det som får hjälp? 
Och vad handlar uppdragen egentligen om?

Vad handlar uppdragen om?
Vanliga exempel på IVPA-uppdrag är patienter med 
andningsbesvär, bröstsmärta, bortfallssymtom, med-
vetslöshet eller hjärtstopp. Åtgärder under uppdra-
gen handlar bland annat om bedömningar, stöd, lä-
kemedelshantering, provtagning/tester, inläggning 
av kärlkateter och hjärt- lungräddning. 

*HSV Lysekil startade upp med Samverkande sjukvård den 3 december 2018.
** MÄVA-direkt initierat av Single Responder inkluderas i kolumnen för den ambulansstation som Single Respondern tillhör.
***Informationen om 1177-uppdrag baseras på 277 av totalt 400 utförda 1177-uppdrag då endast 277 av uppdragen registrerats i statistikenkäten Blankett B. Antal utförda 1177-uppdrag 
av ambulans baseras på 1177:s statistik.   

Vad handlar uppdragen om?
Vanliga exempel på assistansuppdrag är urinvägsbe-
svär, sår, fallolyckor, uppföljningsbesök, EKG-tag-
ning, andningsbesvär och läkemedelshantering. 
Åtgärder under uppdragen handlar bland annat om 
bedömningar, katetervård, sårbehandling, provtag-
ning/tester, information/egenvård, samordning och 
stöd. 

Assistansuppdrag
Vilka patienter är det som får hjälp? 
Och vad handlar uppdragen egentligen om?

1177-uppdrag***
Vilka patienter är det som får hjälp? 
Och vad handlar uppdragen egentligen om?

Vad handlar uppdragen om? 
Vanliga exempel på 1177-uppdrag är urinvägsbe-
svär, sår, ryggbesvär, andningsbesvär och fallolyck-
or. Åtgärder under uppdragen handlar bland annat 
om bedömningar, katetervård, provtagning/tester, 
information/egenvårdsråd, sårbehandling, samord-
ning och stöd.

Patienternas kön Patienternas kön

Patienternas kön
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Samverkande 
sjukvård - en 
del av den nära 
vården

En ökad efterfrågan på vård
De senaste åren har besökare till NU-sjukvårdens 
akutmottagning minskat. Men 2018 bryts trenden 
och NU-sjukvårdens akutmottagning är inte längre 
undantagen från det ökade antal besökare som ses 
på samtliga akutmottagningar i Västra Götalands-
regionen. Den ökade efterfrågan på vård tydliggör 
vikten av utbyggnad av den nära vården. Den nära 
vården är den vård  invånaren ofta är i behov av och 
den ska vara lättillgänglig och nära samt anpassas 
utifrån invånarens behov. 

För att lyckas med den nära vården behövs en tät 
samverkan mellan den kommunala hälso- och sjuk-
vården, primärvården och sjukhusvården. Samver-
kande sjukvård grundades 2009 och har sedan star-
ten arbetat för ökad samverkan mellan vårdgivarna 
med fokus på att kunna ge vård så nära patientens 
hem som möjligt. Samverkande sjukvård handlar 
om att patienterna ska få rätt vård – på rätt plats.

Vårt mål – Det goda livet för de 
mest sjuka äldre
I Västra Götalandsregionens handlingsplan; Det 
goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 
beskrivs målet att de mest sjuka äldre ska uppleva 
säkerhet, trygghet, kontinuitet, samordning, vär-
dighet och välbefinnande oavsett vilka behov hen 
har och var i vårdkedjan hen befinner sig. Vården 
och omsorgen runt de mest sjuka äldre ska vara 
sammanhållen och samordnad, vilket innebär att 

hemsjukvård, äldreomsorg, primär- och specia-
listvård samverkar tillsammans runt de mest sjuka 
äldre (Västra Götalandsregionen, (u.å.). 

Hur arbetar vi mot målet samtidigt som vi står 
inför stora utmaningar inom hälso- och sjukvår-
den?
Pensionsavgångar inom hälso- och sjukvårds-
sektorn i kombination med ökad andel äldre i 
befolkningen som kräver mer vårdinsatser (Soci-
alstyrelsen, 2018) medför en stor utmaningen för 
hälso- och sjukvården att leva upp till invånarnas 
behov av vård. 

I Fyrbodal är dessutom andelen 65 år och äldre  
större än i övriga Västra Götaland och i riket som 
helhet (Regionfakta, 2018). Hur kan vi nå målet 
samtidigt som vi står mitt i denna utmaning? 

Lösningen?
En del av lösningen är att vi samverkar mer över 
verksamhetsgränserna.

Visionen är en sömlös vård där medarbetare inom 
olika vårdverksamheter ser varandra som kollegor 
och hjälps åt runt patienten. 

Våra samverkansuppdrag handlar om precis det. 

Samverkande sjukvårds 
samverkansuppdrag 
MÄVA-direkt, 1177- och assistansupp-
drag är viktiga exempel på hur vårdper-
sonal från olika verksamheter hjälps åt 
som kollegor runt patienten. 

Uppdragen innebär ett nytt sätt att tän-
ka i sitt arbete och ett förändrat tankesätt 
tar tid. Men sakta men säkert ökar upp-
dragen år för år. Sakta men säkert rotar 
sig det där lilla fröet vi sådde för snart 
10 år sedan. Allt oftare ber sjuksköter-
skan en kollega i en annan verksamhet 
om hjälp. 

Arbetssätt i NU-sjukvårdens 
ambulansverksamhet 
Att se varandra som kollegor och försöka hitta de 
närmsta och bästa lösningarna för patienten har 
förändrat ambulanssjukvårdens sätt att arbeta i vårt 
område. 

Numer arbetar ambulansen utifrån arbetssättet 
”Bedöma - Hänvisa - Vårda - Transportera” för att 
patienten ska få vård på rätt vårdnivå. 

Alla patienter behöver inte transporteras med am-
bulans till akutmottagningen, vissa patienter kan få 
vård på annat sätt, närmare sitt hem. 

Det handlar exempelvis om patienter som istället 
för ambulanstransport till akutmottagning kan få sin 
vård på en vårdcentral istället, eller som tack vare 
Samverkande sjukvårds assistansuppdrag kan få ett 

uppföljningsbesök av en hemsjukvårdssköterska i 
sitt hem. 

2018 ses en fortsatt ökning av ambulansuppdra-
gen där patienten fick vård på annat sätt än ambu-
lanstransport till akutmottagning.

Regionfakta, (2018). Västra Götalands län – Andelen 65 år och äldre av befolkningen. Hämtad 13 februari, 2019, från http://www.regionfakta.com/Vastra-Gotalands-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/Andel-65-
ar-och-aldre-av-befolkningen/

Socialstyrelsen. (2018). Bedömning av tillgång och efterfrågan på personal i hälso- och sjukvård och tandvård - Nationella planeringsstödet 2018. Hämtad 18 januari, 2019, från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/
Artikelkatalog/Attachments/20880/2018-2-23.pdf 

Västra Götalandsregionen. (u.å.). Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Handlingsplan 2016-2018. Hämtad 21 januari, 2019, från https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/
workspace/SpacesStore/ef43d397-4e90-4523-b443-3f3a6bd0f97d/Det%20goda%20livet%20fo%cc%88r%20mest%20sjuka%20a%cc%88ldre%20i%20VG%202016-2018.pdf?a=false&guest=true

"Syster/.../en ängel!!! Vi alla är så imponerade!/.../
Kunde inte varit bättre, i och med att jag är opererad/.../ kan 
jag ej sitta uppe många minuter. Fick förstklassig hjälp!"

Utdrag från Samverkande sjukvårds patientenkät 2018 utdelad till patienter som fått hjälp genom 
samverkansuppdrag.

96% av sjuksköterskorna som 
utfört ett 1177- eller assistans-
uppdrag under 2018 anser att 
uppdraget hade rätt vårdnivå!
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