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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 fjorton 
kommuner i Fyrbodal samt Lilla Edet. 
Vänersborgs kommun tog beslut un-
der 2019 att gå med i Samverkande 
sjukvård under våren 2020. Samtal 
förs med Trollhättans kommun. 

INNEHÅLL

Samverkande kommuner 
Strömstad, Tanum, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Mellerud, Lilla Edet, Åmål, 
Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, 
Uddevalla och Lysekil.* Vänersborg 
startar 1 april 2020.

Samverkande verksamheter
MÄVA (NU-sjukvårdens medicin-
ska äldrevårdsavdelning), ambulans, 
kommunal hälso- och sjukvård, hem-
tjänst, vårdcentraler och jourcentraler, 
1177-Vårdguiden på telefon, mobila 
närsjukvårdsteam, SOS Alarm och 
Sjukvårdens Larmcentral VGR. 
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Projektledare  
Maria Klingberg
Trumvirvel, allas blickar rik-
tade mot scenen, en hel Gö-
teborgsopera som håller an-
dan i spänd förväntan. ”Och 
vinnande bidraget är Snabb-
are och närmare vård genom 
samverkan och ny teknik!” 

Var det inte så vårt bidrag 
hette? Ja, det ÄR vår bidrag! 
Vi har VUNNIT!! 2019 går 
till handlingarna som året 
då vi vann Götapriset! Det 
var en fantastisk känsla att 
gå upp på Göteborgsoperans 
scen tillsammans med Lena 
Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Strömstad 

och Tanum som varit med sedan starten av Samverkan-
de sjukvård, och ta emot det ärofulla priset.

Jag är otroligt stolt över att vara en del av den här 
verksamheten. Oavsett Götapris. För Götapriset för-
ändrar ju ingenting av det Samverkande sjukvård inne-
bär för invånarna i vårt område. Det som räknas är var-
je gång vi tar hjälp av varandra, går utanför de invanda 
ramarna och gör det där extra för att kunna ge en så 
nära, trygg och snabb vård som möjligt. 

Några av kommentarerna i en patientenkät vi nyligen 
sammanställt var: 

”Jättebra alternativ då man inte kan ta sig till vård-
centralen av egen maskin utan smärtlindring. Snabb 
service av professionell personal.” ”Stort tack!” ”Bara 
positivt!”. När man läser kommentarerna i enkäten och 
ser de höga staplarna på hur man upplevde bemötan-
det från sjuksköterskan som kom hem, hur trygg man 
kände sig med vården man fick och hur man upplev-
de att sjuksköterskan lyssnade på en, då förstår man 
verkligen vilken betydelse de här uppdragen har. 
De gör verkligen skillnad för invånarna i Fyrbodal.  
Tillsammans gör vi skillnad! 

Maria Klingberg 
projektledare  
Samverkande sjukvård

Politik 
Linda Jansson
I januari 2019 tillträdde jag 
som ordförande i norra hälso- 
och sjukvårdsnämnden, för 
mig en spännande utmaning. 
Mycket har varit nytt för mig 
men del av verksamheten som 
jag känner mig trygg med är 
”Samverkande sjukvård”. 

Det faktum att det är 10 år 
sedan vi först började i Ta-
num/Strömstad, att vi har 
kunnat utöka antalet kom-
muner som deltar så att vi 
nu nästan har en heltäckande 
samverkande sjukvård i Fyr-
bodal, att vi kunnat införa fler 
uppdragsgivare har inneburit att de invånare som vi 
politiker företräder kan få vård i närområdet, samtidigt 
som vårdens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.

 Ett stort geografiskt område ställer speciella krav för 
att alla invånare ska känna trygghet och närhet till sjuk-

vården. Genom att arbeta över 
gränserna mellan vad som räknas 
som sjukhusvård, primärvård, 
ambulanssjukvård eller kommu-
nal hälso- och sjukvård har vi be-
visat att detta är ett framtidskon-
cept. Detta kröntes, inte minst, i 
höstas när Samverkande sjukvård 
i Fyrbodal mottog Götapriset, ett 
av Sverige finaste kvalitetspris 
där en del av motiveringen var att 

”genom att tänka nytt och innovativt har man fått bort 
stuprören i organisationen, och därmed kunnat erbjuda 
en snabbare och närmare vård för invånarna”.

 Jag är helt övertygad om att vi är inne på rätt spår. 
Låt oss tillsamman fortsätta detta arbete”.

Linda Jansson  
Ordförande Norra  
Hälso- och sjukvårds-
nämnden

"Jag är helt 
övertygad 
om att vi är 
inne på rätt 
spår.”
Linda Jansson

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

Verksamhetsmål 2019
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Samverkan
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 åtgärd på sjuk-
sköterskenivå. 

Sjuksköterska på 1177 tar kon-
takt med ambulans som kontrol-
lerar tillgängligheten och utifrån 
detta bestämmer om uppdraget 
kan utföras. 

Assistansuppdrag
Sjuksköterskor i de olika verksamheterna ber var-
andra om hjälp över verksamhetsgränserna med till 
exempel bedömning, EKG-tagning eller provtag-
ning. Utvecklingen av assistansuppdrag sker konti-
nuerligt. Riktade kampanjer sker till de olika verk-
samheterna som påminnelse om att använda sig av 
uppdragsformen när det är lämpligt.

Assistansuppdrag kan användas i en situation där 
man kanske annars skulle hänvisa patienten att själv 
söka en akutmottagning. Tillsammans med kollegor 
i andra verksamheter kan det gå att säkra upp kring 
patienten så att denne slipper ett besök på akuten, om 
det inte är nödvändigt. 

Målet med uppdragsformen är att kunna ge snabb 
och säker hjälp för patienten, så nära hemmet som 
möjligt. Arbetet för med sig att vårdpersonal i olika 
verksamheter närmar sig varandra och ser möjlighe-
ter att jobba tillsammans, i stället för att hänvisa pa-
tienten att på egen hand söka annan hjälp. 

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 
operatör på SOS Alarm larma ut sjuksköterska i 
kommunal hälso- och sjukvård som då kan vara 
framme hos patienten och påbörja bedömning och 
behandling 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 
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 diagnoser och som ofta är i be-
hov av sjukhusvård. Efter samråd med MÄVA kan 
även patienter som inte tidigare är kända av MÄVA 
läggas in direkt på avdelningen utan att behöva be-
söka akutmottagningen först.

Verksamhetsmål 2019

Patientens bästa står i fokus vid utvecklingen av 
uppdragsformer. 

De fyra uppdragsformerna 
är grunden för samverkan. 
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GötaPriset 
2019
Ansökan till GötaPriset skedde under vintern 
2018/2019. Samverkande sjukvårds bidrag "Snabb-
are och närmare vård genom samverkan och ny 
teknik" gick vidare i den första gallringen och fick 
möjlighet att lämna in en uppsats om arbetet med 
IVPA-uppdraget. 

Den 12 november skedde prisutdelningen av det 
prestigefyllda priset, under Kvalitetsmässans in-
vigningsgala på Göteborgsoperan. Av totalt 383 
insända bidrag var det Samverkande sjukvårds bi-
drag som vann. 

Kvalitetsmässan startade 1989 och firade år 2019 
30-årsjubileum. Mässan är i dag Europas största 
konferens och fackmässa om verksamhets- och 
samhällsutveckling. 

Framgångskoncept
Där Samverkande sjukvård startar byggs en platt-
form för samverkan mellan vårdgivare i området. 
Vårdgivare ger och får uppdrag av varandra, och 
det nya sättet att tänka och jobba genomsyrar även 
det ordianrie arbetet i alla situationer där vägarna 
korsas. Det är någonting som startar mellan medar-
betare i de olika verksamheterna vid faciliterings-
dagen inför uppstarten i varje kommun. Ett tillfälle  
där alla har möjlighet att dela med sig av sina er-
farenheter och att lyssna till andra och att mötas i 
sin gemensamma vilja att hjälpa patienten. 

Kommunen, ambulansen och larmcentralen är 
olika huvudmän, som det heter i vård-Sverige. De 
är skilda arbetsgivare, finansieras inte av samma 
budget, och det offentliga uppdraget skiljer sig åt. 
Det är en del av förklaringen till det som brukar 
kallas vårdens stuprör och som innebär att de of-
fentliga resurserna inte alltid används på det mest 
effektiva sättet.

Jämlik vård
IVPA-uppdragen, där kommunsjuksköterskor 
åker på IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) är 
utformade för att passa glesbygd där ambulans 
ofta har längre framkörningstid, samt avståndet 
till akutsjukhuset är längre. För invånarna är det 
en stor trygghet att veta att det finns vårdresurser 
nära, även om ambulansen för tillfället inte finns i 
området. Det bidrar till en mer jämlik vård.

Utlarmningsmodellen som har arbetats fram kan 
med fördel användas i fler kommuner runt om i lan-
det. Modellen ökar tryggheten och tillgängligheten 

till vård nära invånarna. Att hålla fast vid känslan av 
att vara ett gemensamt team runt patienten är fortsatt 
prioriterat för Samverkande sjukvård. 

Arbetet med att utveckla samverkansformerna, 
uppdatera utrustningen samt att se över de tekniska 
lösningarna vid utlarmning fortsätter på samma sätt 
som tidigare. För tio år sedan bar kommunens sjuk-
sköterskor personsökare för larmet.Nu är det möjligt 
för utlarmningspersonal att se exakt var kommunens 
sjuksköterska som bär larmtelefonen befinner sig i 
förhållande till närmaste ambulans.  
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Maria Karlsson, Marcus Lawson, Lena Olsson, Helen Karlsson, 
Marianne Laiberg, Maria Klingberg, Angelica Uddén och Yvonne 
Lussenburg tog emot priset under ceremonin på Göteborgsoperan. 
Angelica och Yvonne vann biljetter till Kvalitetsmässan och galan i 
en lottning bland medarbetare i Bengtsfors kommun.  

Prisat arbete

Ur juryns motivering:
GötaPriset 2019 tilldelas Västra Götalands-
regionens Samverkande sjukvård för arbetet 
med ”Snabbare och närmare vård genom 
samverkan och ny teknik.
"Genom att tänka nytt och innovativt har 
man fått bort stuprören. Istället ser man alla 
vårdresurser, oavsett organisationstillhörig-
het, som en samlad gemensam resurs som 
finns där för invånarnas bästa. Med teknikens 
hjälp, och med samverkan mellan SOS Alarm 
och kommunens sjuksköterskor kan man via 
en app se var närmaste kommunsjuksköterska 
finns och även ge navigationshjälp."  

"Samverkande sjukvård arbetar på ett före-
dömligt sätt med att spränga gränser och an-
vända ny och modern teknik. Utmärkelsen 
GötaPriset är det yttersta beviset på detta. Att 
få ett pris är alltid roligt men ändå viktigare 
är att vi tillsammans med alla samverkande 
parter skapar en ökad nytta för patienterna. 
Detta är vi alla väldigt stolta över."
 
Björn Järbur
Sjukhusdirektör NU sjukvården
Västra Götalandsregionen
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Utvecklings- 
projekt och 
förbättrings-
arbeten
Samverkande sjukvård är en arena för utveckling av 
samverkan. Arbetssätt testas i pilotprojekt och om 
piloten blir lyckad utvecklas projektet vidare, eller 
förs in i ordinarie verksamhet. 

IVPA-kampanj
Samverkanssnack är namnet på den inspirationstour 
Samverkande sjukvård har åkt runt på under hösten. 
Alla hemsjukvårdsgrupper som utför IVPA-uppdrag 
har fått besök, och arbetet som ledde till GötaPriset 
uppmärksammats med både god fika och ett stort 
diplom till alla medverkande kommuner. 

Träffarna har också haft till syfte att ta tillvara med-
arbetarnas tankar och synpunkter kring IVPA-upp-
dragen. Saker som har diskuterats är bland annat 
larmrutiner och tillgänglighet och om förutsättning-
arna finns i verksamheten för att kunna åka på larm. 

Resultat
Workshopar har genomförts enligt NÖHRA-model-
len; nuläge, önskat läge, hinder, resurser och akti-

viteter. Några av de synpunkter som kommit fram 
under touren är att man upplever att det i nuläget är 
få larm, vilket leder till osäkerhet men att när man 
väl får larm så är systemet välfungerande. 

Man önskar fler uppdrag, mer tid för utbildning, 
även för vikarier, och bättre rutiner till exempel för 
avlastningssamtal. Förslag på aktiviteter för att nå 
det önskade läget är att prata mer om utförda upp-
drag, planera in regelbundna övningar, avsätta tid för 
repetition och reflektion, se över rutiner, auskultera i 
andra verksamheter och besöka andra kommuner för 
att utbyta erfarenheter. 

Hemsjukvårdsgruppen i Lysekil vid besöket under inspirationstouren. 

Hemsjukvårdsgruppen på Orust under mottagandet 
av fika och diplom. 
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Filmvisning under Samverkanssnack. Ambulansöverläkare 
Joakim Söderberg skickade med en hälsning till sjuksköterskor 
som utför IVPA-uppdrag. Han uttrycker en stolthet från NU-sjuk-
vården att ha sjuksköterskorna som stöttning vid IVPA-uppdrag. 
Allt som kan göras i väntan på ambulans är bättre än att patienten 
sitter ensam och väntar, säger Joakim i filmen och tillägger att 
han känner sig helt trygg med sjuksköterskornas kunskap. 

Under 2019 kom cirka 
50 förbättringsförslag via 
Blankett B till Samverkande 
sjukvård.

"Allt som kan göras i 
väntan på ambulans är 
bättre än att patienten 
sitter ensam och väntar" 
 Joakim Söderberg

Avvikelser och förbättringsförslag 
Varje år inkommer förbättringsförslag via Blankett B 
till Samverkande sjukvård. Under 2019 kom cirka 50 
förbättringsförslag från sjuksköterskor i verksamhe-
terna in. Förbättringsförslagen kan handla om både 
små och stora förbättringar. Ibland kan Samverkan-
de sjukvård bara hjälpa till att sprida information om 
något som kan förbättras, ibland leder förbättrings-
förslagen även till lite större förbättringsarbeten. 

Exempel på förbättringsförslag som Samver-
kande sjukvård arbetat vidare med under 2019 är 
SBAR-kampanj för att förbättra överrapportering 
vid samverkansuppdrag och ny rutin för att säkra upp 
kring EKG-tagning vid assistansuppdrag,

Uppdrag från ledningsgruppen
Under året som gått tillfrågades Samverkande sjuk-
vård av Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyr-
bodal att se över hur samverkan kring gemensam 
utbildning av vårdpersonal fungerar i vårt område. 
Samverkande sjukvård har därför genomfört studie-
besök och litteratursökningar för försöka skapa en 
helhetsbild. Sammanfattningsvis finns det många 
goda exempel på samverkan kring utbildning i vårt 
område. Ett av dem är NU-sjukvårdens gemensam-
ma utbildning i trakeostomi- och ventilationsbehand-
ling som erbjuds både internt och externt, bland an-

nat till sjuksköterskor i kommuner och till patienters 
anhöriga. 

Exempel på bra struktur för gemensamma webbut-
bildningar och livesända utbildningar är VGR akade-
min. Det finnas alltså redan bra exempel på samver-
kan kring utbildning i vårt område som kanske skulle 
kunna vidareutvecklas och användas ännu mer, men 
en stor utmaningarna är att lyckas nå hela vägen ut i 
verksamheter om vad som faktiskt finns tillgängligt.

Samverkande sjukvård sammanställde en rapport 
i ämnet som presenterades för Ledningsgruppen för 
Vårdsamverkan Fyrbodal. Förhoppningen är att vi 
alla längre fram kan se en tradition där vårdorganisa-
tioner skapar fler utbildningar som är tillgänglig för 
större målgrupper även externt, så att vårdpersonal 
lättare kan ta del av expertkunskaper i andra verk-
samheter. 
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Digitala vårdmöten i Lysekil
Samverkande sjukvård stöttar användandet av digi-
tala verktyg i samverkan mellan olika vårdgivare. 
Att möta sin doktor digitalt blir allt vanligare. Via 
en smartphone eller dator kan man snabbt komma i 
kontakt med en läkare för sina besvär. Men för alla 
är ny teknik inte lika enkel och tillgänglig. Patienter 
inskrivna i hemsjukvård har inte alltid möjlighet att 
identifiera sig via mobilt bank-id eller tillgång till 
smartphone eller dator. Därför kan den stora nyttan 
av nya tekniska lösningar inom vården inte alltid nå 
denna patientgrupp. Dessa patienter har dessutom ett 
kontinuerligt vårdbehov och det viktigaste för dem 
är inte alltid att få träffa en läkare snabbt utan snarare  
att få träffa just sin läkare som känner till både sjuk-
domshistoria och aktuell vårdplanering.

Under 2019 startade hemsjukvården i Lysekil och 
Närhälsan Lysekil ett projekt för att förbättra tillgän-

ligheten till läkare för sina hemsjukvårdspatienter. 
Hemsjukvårdspatienter kan tillsammans med sjuk-
sköterska träffa sin läkare i ett videosamtal. 

Vårdcentralsläkaren gör även i fortsättningen fy-
siska hembesök. Det digitala vårdmötet kan ersätta 
telefonsamtal, t ex vid uppföljning av medicinjuste-
ring eller sårbehandling.  

Hemsjukvården och Närhälsan Lysekil vårdcentral 
genomför tillsammans satsningen på digitala vård-
möten med stöttning av Samverkande sjukvård, Väs-
tra Götalandsregionen, Närhälsan Online och Visiba 
Care, företaget bakom den plattform som används 
för digitala vårdmöten i Västra Götalandsregionen.

Lysekil startar projekt med digitala videomöten mellan vårdcentralsläkare och sjuksköterska i hemsjukvården.

"Genom digitala vårdmöten får 
patienten en mer personcentrerad 
vård där hen kan föra sin egen talan 
och ses som en viktig samarbets-
partner i sin vård och behandling."

Anette Helander
Enhetschef, hemsjukvården Lysekil

Hemsjukvården i Lysekil testar tekniken inför starten 
med digitala vårdmöten. 
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Assistansuppdrag från  
närsjukvårdsteam
Mobila vårdteamet i Uddevalla har sedan tidigare 
varit uppdragsgivare inom Samverkande sjukvård. 
Från och med november 2019 kan även närsjuk-
vårdsteamet från NU-sjukvården vara uppdragsgi-
vare. Vid analys av statistikblankett B noterades ett 
behov av att även detta team ska kunna ge uppdrag 
inom ramarna från Samverkande sjukvård.  

Närsjukvårdsteam är en regional satsning och ett 
led i att stärka den nära vården. Närsjukvårdstea-
men utgår från sjukhusen och inom NU-sjukvården 
är Närsjukvårdsteamet organiserat under MÄVA 
(medicinsk äldrevårdsavdelning), eftersom det ofta 

är sköra, äldre, patienter som är i behov av vård från 
teamet. Teamet är igång måndag till fredag under 
dagtid.

Merparten av de patienter som är inskrivna i 
Närsjukvårdsteamet är eller blir hemsjukvårdspa-
tienter, men det finns undantag, och det är i de si-
tuationerna som Närsjukvårdsteamet kan be sjuk-
sköterska i hemsjukvård eller i ambulans om ett 
assistansuppdrag. Det kan t ex gälla att koppla bort 
ett dropp, inhalation av läkemedel eller bedömning 
av allmäntillstånd.

Till skillnad mot övriga assistansuppdrag kan 
Närsjukvårdsteamet be om flera assistansuppdrag i 
följd, t ex under en helg.

Närsjukvårdsteamet som utgår från NU-sjukvården kan ge uppdrag till sjuksköterska i hemsjukvård eller i ambulans. 

Tjänstedesign
För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt 
att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar 
värde för våra invånare. SKL har startat Innovations-
guiden där fokus läggs på målgruppen; användarna 
av den tjänst vi utvecklar. Under 2019 har Samver-
kande sjukvård fördjupat kunskaperna i tjänstede-
sign och även gjort studiebesök på Socialtjänsten i 
Uddevalla som har drivit ett projekt inom hemtjäns-
ten utifrån tjänstedesign.

Inför införandet av digitala vårdmöten i Lysekil ge-
nomfördes intervjuer med äldre invånare i Lysekils 
kommun för att öka förståelsen för vad målgruppen 
efterfrågar vid vårdmöten. 

Samverkande sjukvård har för avsikt att arbeta mer 
med tjänstedesign framöver.  

Att jobba efter mo-
dellen tjänstede-
sign är att lyssna 
på patienterna ti-
digt i utvecklings-
skedet av en ny 
tjänst. Samverkan-
de sjukvård arbeta-
de efter denna mo-
dell i Lysekil. 
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Arbetsgrupper
Arbetet i Samverkande sjukvård drivs med hjälp av 
operativ styrgrupp, operativ samverkansgrupp, ar-
betsgrupp, coachgrupp, referensgrupp och tillfälliga 
projekt- och arbetsgrupper vid behov. 

Operativ styrgrupp
Till operativa styrgruppen lyfts frågor operativ 
samverkansgrupp (tidigare projektledningsgrup-
pen). Frågorna kan antingen behöva behandlas i 
NU-sjukvårdens linjeorganisation eller lyftas vidare 
till ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal. I 
den operativa styrgruppen ingår sjukhusdirektör för 
NU-sjukvården (som även sitter med i ledningsgrup-
pen för Vårdsamverkan Fyrbodal), områdeschef för 
område 1, verksamhetschef för ambulansverksam-
heten, regionutvecklare Koncernkontoret, teknik-
chef, samt projektledare.

Operativ samverkansgrupp
Samverkande sjukvårds operativa samverkansgrupp 
träffas 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 re-
gionutvecklare Koncernkontoret.

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen har avstämningar varje vecka och 
längre arbetsgruppsmöten varannan vecka. I arbets-

gruppen ingår projektledare, vårdutvecklare, kom-
munikatör och samordnare. 

Tillfälliga arbets- och projektgrupper
När 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.

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.

Under 2019 blev Sjukvårdens Larmcentral en ordi-
narie deltagare i referensgruppen och vi fick ta del av 
en presentation för att lära oss mer om deras arbete. 
Under året fick vi även ta del av hur ambulans, hem-
sjukvård och vårdcentraler i Munkedal och Lysekil 
arbetar med Lokala samverkansträffar. Sist men inte 
minst presenterade Närhälsan Lysekil vårdcentral 
och hemsjukvården i Lysekil sitt projekt med Digita-
la vårdmöten i Lysekil.

Vinsten av GötaPriset firades naturligtvis även i Coachgruppen. 
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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. Under 2019 
fortsatte arbetet med att verksamheterna tar med sig 
verkliga patientfall som diskuteras och arbetas med 
på coachträffarna. Coachgruppen fick föreläsning i 
buksmärta och näsblödning av ambulansöverläkare 
Joakim Söderberg och studiebesök av flera verksam-
heter, bland annat Nedtrappningsenheten MedPro 
Steps, Socialjouren och SMS-livräddare i VGR.
 

Coachgruppen utför ett uppskattat arbete och blev bjudna 
på tårta vid firandet av GötaPriset.

2019 förebyggde våra 1177- 
och assistansuppdrag ca 250 
besök på akutmottagning-
en och 375 besök till vård- 
central/jourcentral!

Sjuksköterskor som utför 
våra  1177- och assistans-
uppdrag bedömer att 94% av 
uppdragen 2019 var på rätt 
vårdnivå!
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Lektor Jenny Hallgren forskar på Samverkande sjukvård. 

Utvärdering
Samverkande sjukvård följer upp statistik på antal 
utförda uppdrag via en webbaserad statistikenkät 
(Blankett B) och kan bland annat mäta antal upp-
drag, vad uppdragen handlade om, om uppdragen 
var på rätt vårdnivå, patientens fortsatta vård.

Forskare följer upp resultat
Samverkande sjukvård deltar även i en studie med 
forskaren Jenny Hallgren, lektor vid Högskolan i 
Skövde. Från hösten 2017 till hösten 2018 har in-
tervjuer med 15 personer (9 kvinnor och 6 män) ge-
nomförts. Medelåldern på de intervjuade är 78,3 år 
och samtliga är mellan 60-90 år. De uppdrag som har 
varit aktuella är IVPA-uppdrag, 1177-uppdrag och 
assistansuppdrag. Analysen av intervjuerna resulte-
rade i tre huvudkategorier; Tankar om tid; Tankar 
om oplanerad vård i hemmet och Tankar om hälso- 
och sjukvårdens utformning

Tankar om tid
Många informanter diskuterade hur Samverkande 
sjukvård leder till kortare väntan. Man är mycket 
medveten om att när det gäller att erhålla insatser 
från vårdsektorn så kan man behöva få vänta på de 
insatserna och upplever att väntan är jobbig. 

”Ibland kan man få vänta länge på ambulans”, sa 
en av informanterna. 

Arbetssättet med samverkan leder till kortare 
väntetider både när det gäller assistansuppdrag, IV-
PA-uppdrag såväl som 1177 uppdrag och en infor-
mant uttryckte det så här: 

”Den (vården) var väldigt förnämlig och väldigt 
snabb måste jag säga. Det var inte länge jag gick här 
och väntade utan hon var väldigt snabb. Och hon sa 
att hon skulle dyka upp ett visst klockslag, och det 
gjorde hon, i stort sett”.

Tankar om oplanerad vård i hemmet
Att en sjukvårdskunnig person kan komma på hem-
besök när något har inträffat, även hos personer som 
inte har hemsjukvård, väcker enorm tacksamhet hos 
informanterna. 

”Ja det är helt fantastiskt att man kan få hjälp så 
här av en sköterska och inte behöva åka någonstans, 
och inte behöva ringa efter en ambulans, för det be-
hövdes ju inte riktigt”.

Många uttrycker en förvåning över hembesöket; 
”Vi blev helt överraskade när detta hände … vi 

tänkte att det måste blivit något fel, det rör väl inte 
oss tänkte vi”.

Samtliga informater hade kännedom om möjlighe-
ten att ringa 1177 vårdguiden på telefon. Att 1177 
sedan kan vidarebefordra ärendet till hemsjukvården 
som i sin tur kan göra hembesök, upplevs som en 
trygghet. 

”Det är tryggt att ringa 1177 för då får jag reda 
på… ja de guidar lite grann hur jag ska gå vidare”.

När det gäller akut sjukvård upplever inte infor-
manterna att det är viktigt att känna till vilken per-
sonal som kommer, eller kontinuitet med vilka som 
kommer. Man litar på att den som kommer har kom-
petens inom sjukvård; ”jag litar på att det är bra per-
sonal som vet vad de håller på med … att den skö-
terskan är sjukutbildad, så det är inga problem, det är 
jag inte det minsta rädd för”.

Däremot upplever personer som redan erhåller 
vård från hemtjänsten att det är viktigt vilka perso-
ner som kommer hem och ger vård; 

”när det gäller hemtjänsten hade jag gärna sett att 
det varit personer man känner igen, men när det gäl-
ler ambulanspersonal och så vidare är det fullstän-
digt ointressant”.



15

Tankar om hälso- och sjukvårdens utformning

Personer som bor i kommuner som är knutna till Sam-
verkande sjukvård har spridda kunskaper om arbetssät-
tet. Vissa har kunskap, andra inte. Vissa upplever att 
man skulle vilja veta mer om Samverkande sjukvård; 

”Ja det är klart att vi hade ju känt oss tryggare om vi 
vetat om att (Samverkande sjukvård ) finns”.

Andra tycker inte att man behöver veta något om ar-
betssättet utan litar på att personal dyker upp om/när det 
skulle behövas;

”Jag tycker inte att man behöver ha information, för de 
kommer ju när man larmar och sen…ja sen är det ju de 
som tar beslut när det ser vad som behövs”

Många informanter tryckte på vikten av att använda 
samhällets resurser på bästa sätt. 

”Inte behöva skicka ut fullutrustade ambulanser och 
personal till något som inte behöver åtgärdas akut”.

Man är också medveten om att samhällsresurserna 
måste sparas på; 

”Kommunen har ju rätt mycket också…vi är ett myck-
et gammalt folk vet du…vi är det här krigsfolket…det 
föddes mycket folk under kriget och vi blir  stora…det 
blir mycket folk i den här åldern…”

Dessutom har många informanter uppfattningen att 
man inte slår på stora trumman i onödan och ringer efter 
en ambulans förrän det absolut är nödvändigt. 

”Det har man fått lära sig att man ringer inte 112 i 
onödan. Man drar inte igång för stora apparater. Man får 
vänta och se … kanske blir jag bättre…”

Enkätstudie 
En enkätstudie har genomförts under 2017-2019 med 
patienter som har fått hjälp genom 1177-uppdrag eller 
assistansuppdrag. Enkäten fick 24 svar. Av dessa 24 var 
det 12 som svarade att de hade fått hjälp av 1177-upp-
drag och 9 som hade fått hjälp av assistansuppdrag. 

Könsfördelningen var jämn, och det var nästan lika 
många som bodde själva som sammanboende med en 
partner. Något fler patienter bodde i tätort än utanför tät-

"En helt överraskande och 
positiv erfarenhet i vår nu-
varande sjukvård."

Patientsvar från enkäten
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ort. Något fler än hälften bodde i villa, jämfört med 
lägenhet. Medelålder för patienterna var vid svar-
stillfället 85 år. Yngste patienten var född 1945 och 
äldste år 1925.

De flesta uppdrag hade enligt patienterna utförts 
mellan kl 12-16 på vardagar. Uppdragen utfördes an-
tingen av sjuksköterska i ambulans eller av sjukskö-
terska i hemsjukvården. 

I enkäten svarade patienterna på ett antal frågor 
om upplevelsen vid vårdtillfället. 96% av patien-
terna upplevde bemötanden från vårdpersonal som 
mycket bra. 100% upplevde sig trygg eller mycket 
trygg med vården vid besöket.Alla patienter kände 
sig lyssnade på och vården överensstämde med de 
behov patienten hade. 

Patienterna svarade också på frågan vad de hade 
gjort om hembesöket inte hade varit möjligt.    

Patienterna fick också möjlighet att lämna egna 
synpunkter gällande hembesöket. Ett urval av kom-
mentarer:

"Det känns tryggt med larm". "En helt överraskan-
de och positiv erfarenhet i vår nuvarande sjukvård. 
Vill även uttala ett tack till 1177 som möjliggjorde 
och ordnade den hjälp jag fick." "Är nöjd." "Jättebra 
alternativ då man inte kan ta sig till vårdcentralen 
av egen maskin utan smärtlindring. Snabb service av 
professionell personal."
"Stort tack!" "Bara positivt!"

Utbildning
SBAR
SBAR är en modell för att kommunicera strukturerat 
i vården. SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktu-
ellt tillstånd och Rekommendation. Om vårdpersonal 
använder strukturen SBAR vid rapportering minskar 
riskerna för att information glöms bort eller miss-
tolkas, därmed minskar också risken för vårdskador.

Därför är det viktigt att alltid använda sig av 
SBAR när samverkansuppdrag rapporteras mellan 
olika vårdgivare. Samverkande sjukvård har under 
året tagit fram ett utbildningsmaterial i SBAR som 
alla verksamheter kan använda. Materialet består 
av samlad information om SBAR på Samverkande 
sjukvårds webbsida, nya SBAR-kort i fickformat, en 
Powerpoint om SBAR som kan användas vid utbild-
ningstillfällen samt en film med exempel på rapport 
enligt SBAR. Utbildningsmaterialet skickades under 
slutet av 2019 ut till samtliga vårdgivare i vårt om-
råde.

Avlastningssamtal
När allvarliga händelser inträffar behöver man stött-
ning från sin arbetsgivare. IVPA-uppdragen är exem-
pel på uppdrag som ibland kan upplevas som svåra, 
därför är det viktigt att sjuksköterskor i hemsjukvård 
och ambulans får chans att vid behov träffas och pra-
ta efter de tillsammans varit på ett IVPA-uppdrag 
som upplevts svårt. 

Under året bjöd Samverkande sjukvård in en-
hetschefer i hemsjukvård och avdelningschefer i 
NU-sjukvårdens ambulansverksamhet för att lyss-
na på en föreläsning om avlastningssamtal av Dina 
Jonsson som är krisstödskoordinator i NU-sjukvår-
dens krisstödsorganisation. Tillfället gav möjlighet 
för chefer i hemsjukvård och ambulans att träffas 
och reflektera kring lokala rutiner för när hemsjuk-

Om hembesöket inte hade skett: Antal %
Sökt på vårdcentral direkt 2 8

Jourcentral eller akuten 10 42

Sökt på vårdcentral kommande dag 6 25

Stannat kvar hemma 3 12,5

Vet ej 3 12,5

Total 24 100

Svarsfrekvens 100% (24/24)

SBAR-kort används för säker överrapportering. 
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Nya västar ökar synligheten vid IVPA-uppdrag för 
kommunens sjuksköterskor. 

vård och ambulans varit på ett gemensamt uppdrag 
som upplevts svårt.

Powerpointpresentation från föreläsningen, in-
formationsbroschyr till medarbetare som varit med 
om en allvarlig händelse och förslag på rutin när en 
medarbetar upplevt en allvarlig händelse har samlats 
på Samverkande sjukvård webbsida för att det ska 
finna lättillgängligt för samtliga verksamheter.

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.  

Utbildning i behandlingsriktlinjer 
Utbildning i behandlingsriktlinjer erbjuds fyra gång-
er per år såväl för nyanställda sjuksköterskor som för 
dem som upplever behov av en "refresh". 

AMLS-utbildning
AMLS är en tvådagarsutbildning bestående av inter-
aktiva föreläsningar, undervisnings- och undersök-
ningsstationer. Kursens övergripande mål är att lära 
ut ett systematiskt tillvägagångssätt i handläggning-
en av den akutmedicinska patienten: Identifiering av 
direkta livshot med för situationen adekvata åtgärder 
enligt ABCDE, träna undersökning och intervjume-
todik för att inkludera/exkludera möjliga diagnoser 

utifrån symtombild samt formulera en arbetsdiagnos 
- ”fältdiagnos”.

Samverkande sjukvård hade under 2019 möjlighet 
att erbjuda en utbildningsplats var till de kommuner 
som utför IVPA-uppdrag. Under 2019 genomförde 
11 kommunsjuksköterskor AMLS-utbildningen till-
sammans med ambulanssjuksköterskor i vårt område.

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

Nya västar köptes in under 2019 till IVPA-uppdra-
gen. Vid uppdragen underlättar det både för anhöri-
ga, allmänhet och SMS-livräddare och kommunens 
IVPA-sjuksköterskor snabbt går att identifiera. 
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Tobias Nilsson, ledningsstrateg hälso- och sjukvård, och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra 
Götalandsregionen, besökte Samverkande sjukvård i mars 2019 för att prata om omställning och den nära vården. 

Kommunikation
Samverkande sjukvård har fört en utåtriktad verk-
samhet under 2019. Det har varit många möten och 
träffar, bland annat med Sjukvårdens larmcentral 
(SvLc), SOS Alarm, Vårdförbundet, Närhälsans 
primärvårdsområde 2, NU-sjukvårdens styrelse och 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Samverkande 
sjukvård har även deltagit på Vårdforum, ett åter-
kommanmde utbildningstillfälle för vårdpersonal 
inom NU-sjukvården. Ann Söderström, hälso- och 
sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen besök-
te Samverkande sjukvård tillsammans med Tobias 
Nilsson, ledningsstrateg hälso- och sjukvård för att 
prata om omställning och den nära vården.  
 
Kommunikationsinsatser
Samverkande sjukvård var föredragshållare vid ut-
bildningsdagar för nyanställd personal på Sjukvår-
dens Larmcentral i Västra Götalandsregionen, SvLc. 

Vid utbildningsdagarna för nyanställda sjukskö-
terskor inom NU-sjukvårdens ambulansverksamhet 
bidrog Samverkande sjukvård med information och 
utbildning om samverkansuppdrag. Samverkande 
sjukvård deltog även vid utvecklingsdagar för all 
ambulanspersonal i NU-sjukvården under novem-
ber/december. 

Vid utvecklingsdagarna för SOS Alarm var Sam-
verkande sjukvård inbjudna som föreläsare. 

Vid möten och utbildningstillfällen har Samver-
kande sjukvård möjlighet att påverka, inspirera och 
påminna om vilken skillnad samverkan gör för den 
enskilda patienten.

Samverkande sjukvård för 
en utåtriktad verksamhet.
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Spridning av 
konceptet 
Under 2018 startade Uddevalla med samverkande 
sjukvårds koncept enligt trestadsmodellen. Eftersom 
ambulansens tillgänglighet är större i Uddevalla, 
Vänersborg och Trollhättan så innebär trestadsmo-
dellen att kommunens sjuksköterskor inte åker på 
IVPA-uppdrag. Det innebär också att ambulansens 
sjuksköterskor inte åka på 1177-uppdrag, eftersom 
belastningen på ambulanserna är större i trestadsom-
rådet. 

Under 2019 inleddes samarbete med Vänersborgs 
kommun enligt trestadsmodellen. I början av de-
cember träffades den nybildade arbetsgruppen för 
uppstart av Samverkande sjukvård i Vänersborg för 
första gången. I arbetsgruppen är hemsjukvård, hem-
tjänst, ambulans, de fyra vårdcentralerna, 1177 vård-
guiden på telefon och MÄVA representerade. Både 
chefer och medarbetare är med i arbetsgruppen.

Inför uppstarten besöker Samverkande sjukvård 
arbetsplatsträffar för samtliga hemsjukvårdsgrupper 
i Vänersborg, samt arbetsplatsträffar för ambulans 
och vårdcentral.

Under mars 2020 kommer gemensamma utbild-
nings- och faciliteringsdagar att hållas för alla med-
arbetare inom hemsjukvård och ambulans, samt för 
representanter från vårdcentraler, MÄVA och 1177. 
Förberedelser för starten i Vänersborg den 1 april 
sker både under 2019 samt under början av 2020.

Öckerö
Öckerö Kommun startade med Samverkande Sjuk-
vård i december 2018, som första kommun utanför 
Fyrbodal. Det utökade samarbetet med kommun-
sjuksköterskor, vårdcentral och ambulansjukvård 

är en stor vinst för kommuninvånarna. Den största 
vinsten med samverkansuppdrag är att patienten får 
snabbare vård närmare sitt hem. 

Kommunsjuksköterskornas breda kompetens gör 
stor nytta för patienterna och samarbetet mellan de 
olika vårdgivarna främjas. Under året har kommun-
sjuksköterskorna gjort stor skillnad bland annat gäl-
lande ett stort antal IVPA-uppdrag. 

1177-samt asssistansuppdrag gynnar framförallt 
de äldre sköra patienterna som har svårt att ta sig till 
vårdinrättning. 

Det är mycket värdefullt att ta vara på de resurser 
som finns i kommunen, för patientens bästa, enligt  
Cecilia Solvestad, projektledare Samverkande Sjuk-
vård Öckerö Kommun.
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NyheterDALSLÄNNINGEN 7Fredag 15 november 2019

DALSLAND. Alla dalsländska kommuner ingår

Samverkande 
sjukvård prisas

Samverkande sjukvård var 
en av fem finalister bland 
383 insända bidrag.

Vinnaren av Götapriset 
får ta emot 100 000 kronor 
och en glasskulptur av glas-
konstnären Kjell Engman.

Prisceremonin ägde rum 
på Kvalitetsmässans invig-
ningsgala på Göteborgsope-
ran i tisdags.

Samverkande sjukvård har 
utvecklat och förbättrat ut-
larmningen av kommunens 
sjuksköterskor I Väntan På 
Ambulans (IVPA).

När SOS Alarm får ett 
samtal om till exempel 
hjärtstopp eller stroke och 
ambulansen har lång fram-
körningstid kan en sjukskö-
terska inom den kommunala 
hälso- och sjukvården åka ut 
och göra en första insats.

Samverkande sjukvård har 
utbildat sjuksköterskorna 
inom hemsjukvården och 
utrustat dem med läkeme-
del och medicinteknisk ut-
rustning enligt ambulansens 
behandlingsriktlinjer.

Via larmtelefoner kan 
sjuksköterskorna ta emot 
information om patientens 
tillstånd och få vägbeskriv-
ning och navigering till pa-
tientens hem.

Samarbetet inom Sam-
verkande sjukvård sker mel-
lan 12 kommuner i Fyrbodal 
(norra Bohuslän och Dals-
land), Lilla Edets kommun, 
Öckerö kommun och vård-
centralerna i respektive 
kommun, samt larmcentral, 
1177 och NU-sjukvårdens 
ambulans samt MÄVA, 
medicinsk äldrevårdsav-
delning.

Conny Hultgren

Samverkande sjukvård, 
där samtliga Dalslands-
kommuner ingår, har 
vunnit Götapriset 2019. 
Priset delas ut till bästa 
utvecklingsprojekt inom 
offentligt finansierade 
verksamheter.

Ambulanspersonal knivhotades
FÄRGELANDA. En man i 
30-årsåldern i Färgelanda 
greps och anhölls senare 
under natten för hot mot 
tjänsteman. Vid halv 
elvatiden på tisdagskväl-
len ringde mannen till SOS 
Alarm och berättade att 
han inte mådde bra. När 
ambulanspersonalen kom 

till platsen såg de mannen 
komma gående emot dem 
med en kniv i handen.

Personalen upplevde 
det som att de hotades och 
larmade polisen som grep 
mannen på plats. Mannen 
anhölls för hot mot tjäns-
teman.

Ambulanspersonal hotades 
av en man med kniv. 

 FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

Lussekatt 2019

Katten Prosecco vann tävlingen Lusse- 
katten 2018. Ägaren är tioåriga Nellie 
Juhlin från Bäckefors.

Vem blir Dalslänningens 
Lussekatt 2019?
Om du vill att din katt ska få chansen 
att utses till Dalslänningens lussekatt 
2019 ska du mejla en (1) nytagen bild till 
bilder@dalslanningen.se senast 24/11.

Skriv kort om vad katten heter,  
vilken ras, hur gammal den är, vad den 
gillar och lite annat som kan  
vara kul att veta.

Fredag 29 november  
publicerar vi bidragen.

Du kan rösta fram din  
favorit till och med den 
6 december.
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13.00 - Örjan ”Hingsten” TORSTENSSON SHOW
14.00 - Carl AxÉLL och CESSIE SHOW 
  (Cessie - Strömstads whitney houston)

15.00  -  artister från guldkorpen

VI bjuder alla våra besökare 

på bubbel & choklad. 

alla barn får en godispåse och 

får köra våra elbilar.
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Politiskt intresse 
Det finns nya politiker i styrelser och nämnder som 
inte alla känner till Samverkande sjukvård mer än 
till namnet. I mitten av maj träffades centerpartis-
ter inriktade på hälso- och sjukvårdsfrågor i olika 
nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen 
och bjöd då in Samverkande sjukvård.

I mitten av juni träffade Samverkande sjukvård  
politiker från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
och NU-sjukvårdens styrelse för att berätta om de 
olika samverkansformerna och hur arbetet fungerar 
i Fyrbodal.

Medial uppmärksamhet
Mottagandet av GötaPriset har medfört stor upp-
märksamhet under 2019, i NU-sjukvården, Västra 
Götalandsregionen och i media. Projektledare Ma-
ria Klingberg har intervjuats i Radio Väst och gästat 
NU-sjukvårdens podd. Samverkande sjukvård har 
även uppmärksammats av bland annat Kommunal 
hälsa, Dagens Medicin, Dalslänningen och Västra 
Götalandsregionens informationskanal VGR Fokus.  

SKL:s vd Staffan Isling delar ut GötaPriset till Lena Olsson och Maria Klingberg, VGR

2019-11-13 00:07 CET

Västra
Götalandsregionens
Samverkande sjukvård
tilldelas GötaPriset
2019

Medial uppmärksamhet även under år 2019 
för Samverkande sjukvård, mycket tack vare 
vinsten av GötaPriset. 
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Ekonomi
Resultatuppföljning av budget 2019 visar ett positivt 
resultat. Till stor del beroende på lägre personalkost-
nader än förväntat. 
 Samverkande sjukvård har fortsatt stöttat Samver-
kande sjukvård i Öckerö kommun under 2019.

 Utrustning och förbrukningsmaterial som kommu-
nens sjuksköterskor använder vid uppdrag bekostas 
av Samverkande sjukvård. Även abonnemangskost-
nader för 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 året har Samverkande sjukvård stått för 
de vidareutbildningar som kommunsköterskorna 
behöver för att fullfölja sina uppdrag inom ramen 
för Samverkande sjukvård. Fyra utbildningstillfäl-

len i behandlingsriktlinjer har hållits med instruk-
tör från ambulansverksamheten, 55 sjuksköterskor 
från hemsjukvården har deltagit vid dessa tillfällen. 
Samverkande sjukvård har även köpt platser på AM-
LS-utbildning, Advanced Medical Life Support. 11 
sjuksköterskor från hemsjukvården har under året 
gått utbildning i AMLS. En nätverksträff för D-HLR 
instruktörer och RETTS-ansvariga i kommuner-
na arrangerades under hösten där kommunernas 
D-HLR instruktörer och RETTS-ansvariga fick träna 
sig inför att hålla scenarioövningar för sina kollegor 
i hemsjukvården. För att hålla nätverksträffen fick 
flera instruktörer från ambulanssjukvården lånas in. 

 Under första halvåret av 2019 har Samverkande 
sjukvård stått för lokalkostnader, datorer och telefo-
ner för projektledarna inom mobil närvård.

Till nytta för patienten
Statistikblankett B ger mycket information om upp-
dragen. Alla uppdrag ska vara till nytta för patienten, 
och en av frågorna i blanketten ger svar på om sjuk-
sköterskorna som utför uppdragen tycker att de har 

varit till nytta. 
Under 2019 bedömde sjuksköterskorna att ca 90% 

av 1177- assistans och IVPA-uppdragen hade god el-
ler mycket god nytta för patienterna. 

Uppdragens nytta för patienterna - skala från 1 (ingen nytta) till 5 (Mycket god nytta).

Statistik 2019
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Totalt 1523 uppdrag 
Under 2019 har totalt 1523 uppdrag utförts. 
Patienter har fått närmare och snabbare vård tack vare att 
sjuksköterskor från olika verksamheter hjälps åt.

81 uppdrag kunde inte tas
De uppdrag som utförs är viktiga uppdrag. Men ibland har 
man som sjuksköterska inte möjlighet att ta sig an ett uppdrag. 
Totalt var det 81 uppdrag som inte kunde tas under 2019.

*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.
**Antal kommuner i Samverkande sjukvård har ökat under åren vilket bör tas i beaktande vid 
jämförelse av antal uppdrag över tid.
*** Närsjukvårdsteamet i Fyrbodal är ny uppdragsgivare fr.o.m. november 2019.
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Kommuner i  
Samverkande sjukvård
Regionfakta 2018/2019

Tanum
Gick med: 2010
Antal invånare: 12 853
Andel invånare över 65 år: 28,4%

Strömstad
Gick med: 2010
Antal invånare: 13 225
Andel invånare över 65 år: 22,3%

Sotenäs
Gick med: 2013
Antal invånare: 9 056
Andel invånare över 65 år: 32,7%

Munkedal
Gick med: 2013
Antal invånare:10 544
Andel invånare över 65 år: 24,6%

Mellerud
Gick med: 2013
Antal invånare: 9 320
Andel invånare över 65 år: 27,4%

Åmål
Gick med: 2013
Antal invånare: 12 628
Andel invånare över 65 år: 25,8%

Lilla Edet
Gick med: 2014
Antal invånare: 14 111
Andel invånare över 65 år: 19,6%

Färgelanda
Gick med: 2016
Antal invånare: 6 613
Andel invånare över 65 år: 25,5%

Orust
Gick med: 2017
Antal invånare:15 253
Andel invånare över 65 år: 29,6%

Dals-Ed
Gick med: 2017
Antal invånare: 4 822
Andel invånare över 65 år: 27,2%

Bengtsfors
Gick med: 2018
Antal invånare: 9 808
Andel invånare över 65 år: 29,0%

Uddevalla
Gick med: 2018
Antal invånare: 56 700
Andel invånare över 65 år: 21,0%

Lysekil
Gick med: 2018
Antal invånare: 14 623
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%
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Sjuksköterskor i hemsjukvård har utfört 920 uppdrag

*Informationen om 1177-uppdrag baseras på 241 av totalt 358 utförda 1177-uppdrag då endast 241 av uppdragen registrerats i statistikenkäten 
Blankett B. Resterande  utförda 1177-uppdrag baseras på 1177:s statistik.   

1177-uppdrag*

Vad handlar uppdragen om? 
Några exempel på vad 1177-uppdragen handlade 
om uunder 2019 är urinvägsbesvär, sår, ortopediska 
besvär som tex ryggbesvär, andningsbesvär, smärta, 
förstoppning, fallolyckor och oro/ångest. 

Åtgärder under uppdragen handlar bland annat om 
bedömningar av allmäntillstånd, katetervård, prov-
tagning/tester, information/egenvårdsråd, sårbe-
handling, läkemedelshantering, samordning och 
stöd.

Patienternas kön

En tidig vårmorgon får en sjuksköterska i hemsjuk-
vården ett telefonsamtal från 1177. Sjuksköterskan 
på 1177 har fått ett samtal från man i 95-års åldern 
som har urinvägsbesvär. Mannen har inte hemsjuk-
vård och har svårt att ta sig till en vårdinstans. 

Sjuksköterskan i hemsjukvården tar sig an uppdra-
get och åker hem till mannen. Mannen bedöms, han 
behöver en kateter och sjuksköterskan sätter katetern 

under uppdraget. Tack vare fint samarbete mellan 
olika vårdgivare kunde mannen få den hjälp han be-
hövde i sitt hem. 

Sjuksköterskan som utförde uppdraget har uppgett 
att uppdraget besparade mannen en påfrestande resa 
till jourcentralen och att uppdraget hade mycket god 
nytta för mannen.

1177-uppdrag – exempel från verkligheten

År

Svarsfrekvens 100%

Svarsfrekvens 100%
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Sjuksköterskor i ambulans har utfört 603 uppdrag

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

Assistansuppdrag – exempel från verkligheten

Patienternas kön

En sen höstdag kontaktar en vårdcentralsläka-
re en sjuksköterska i ambulans. Vårdcentralen har 
en kvinna i 90-års åldern som man behöver ha ett 
”icke-akut” EKG på, men kvinnan har svårt att ta sig 
till vårdcentralen för undersökningen. 

Ambulanssjuksköterskan åker hem till kvinnan 
och tar ett EKG som rapporteras tillbaka till vård-
centralen. Läkaren har nu ett större underlag för be-
dömningen vid sitt planerade hembesök hos kvin-
nan.

Tack vare ett fint samarbete besparades kvinnan en 
påfrestande resa till vårdcentralen. Sjuksköterskan 

som utförde uppdraget har uppgett att uppdraget 
hade mycket god nytta för kvinnan.

År

Svarsfrekvens 100%

Svarsfrekvens 100%
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IVPA-uppdrag
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. 

Patienternas kön

IVPA-uppdrag – exempel från verkligheten
En dag mitt i sommaren får SOS Alarm in ett samtal 
om att en kvinna i medelåldern har fått ett getings-
tick i ansiktet. Kvinnan är allergisk mot getingstick, 
situationen kan närsomhelst bli livshotande och var-
je minut räknas. Operatören på SOS Alarm skickar 
ut både ambulans och ett IVPA-larm till kommunens 
sjuksköterskor. 

Kl 13.36 - Kommunsjuksköterskan får IVPA-larmet 
via appen i larmtelefonen
Kl 13:36 - Kommunsjuksköterska svarar snabbt ja 
till uppdraget 
Kl 13:48 - Kommunsjuksköterska är framme och 
påbörjar bedömning och behandling
Kl 14:03 - Ambulans anländer

När kommunens sjuksköterska anländer har kvinnan 
drabbats av en anafylaktisk chock och måste behand-
las omgående. Kommunsjuksköterskan ger kvinnan 
en injektion med Adrenalin, sätter nål, och kopplar 
ett dropp, då kvinnans värden är dåliga. Ambulans 
och helikopter anländer till platsen och tar med kvin-
nan till akutsjukhus. Efter ett dygn på sjukhus kan 
kvinnan återvända till sitt hem. 

Tidsvinst för patienten: 15 minuter

År

När kommunens sjuksköterska 
anländer har kvinnan drabbats av 
en anafylaktisk chock

Bild: Eng Foto

Svarsfrekvens 95%

Svarsfrekvens 95%
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Samverkande 
sjukvård – en 
del av den nära 
vården
En ökad efterfrågan på vård
Under flera år minskade besökare till NU-sjukvår-
dens akutmottagning, men 2018 bröts trenden och 
NU-sjukvårdens akutmottagning var inte längre 
undantagen från det ökade antal besökare som sågs 
på samtliga akutmottagningar i Västra Götalandsre-
gionen. 

Nu bryts trenden igen, under 2019 minskade antal 
besökare på NU-sjukvårdens akutmottagning med 
1283 besök, ungefär 2%. 

En av orsakerna till minskade besök tror vi är sats-
ningar på den Nära vården, vars mål är att patien-
terna ska få rätt vård – på rätt plats, så nära sitt hem 
som möjligt. 

Samverkande sjukvårds assistansuppdrag och 
1177-uppdrag handlar om precis det, att invånarna 
ska få rätt vård – på rätt plats, så nära sitt hem som 
möjligt. Uppdragen besparar patienterna påfrestande 
och onödiga resor till akutmottagningen samtidigt 
som resurser inom akutsjukvården kan användas till 
de patienter som verkligen är i behov av akutsjuk-
vård.

Nu bryts trenden igen, under 
2019 minskade antal besökare 
på NU-sjukvårdens akutmot-
tagning med 1283 besök, 
ungefär 2%. 
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