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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 
av Fyrbodals kommuner, samt i Lilla 
Edet. Trollhättans kommun tog beslut 
under 2020 att gå med i Samverkan-
de sjukvård under våren 2021 och då 
kommer målet att alla kommuner i 
Fyrbodal ska jobba efter Samverkande 
sjukvårds modell vara uppfyllt.

INNEHÅLL

Samverkande kommuner 
Strömstad, Tanum, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Mellerud, Lilla Edet, Åmål, 
Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, 
Uddevalla, Lysekil och Vänersborg. 
* Trollhättan startar 15 april 2021.

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
Klustersmitta, supersprida-
re, tvåmetersregel och soci-
al distansering är nya ord vi 
tvingats lära oss innebörden 
av under 2020. Men vi har 
också lärt oss ord som coro-
nahälsning, luftkram, hem-
ester och mjuta. Covid 19 
ligger som en blöt filt över 
hela år 2020, pandemin har 
påverkat precis allting som 
hänt och som vi tagit oss för. 
Ändå finns det ljusglimtar 
och saker vi lärt oss av det rå-
dande läget, saker som stärkt 
oss och som får oss att stå mer enade än någonsin. 

För aldrig har väl den nära vården varit så viktig, 
betydelsen av att kunna ge sköra och utsatta patienter 
vård så nära sitt hem som möjligt och slippa onödiga 
besök på vårdinrättningar och risk för smittspridning. 
Tillsammans har vi lyckats fortsätta arbetet med att ut-
veckla den nära vården även under 2020. Trots den ex-
tremt höga belastningen på sjukvården, trots färre per-
sonal på grund av strikta restriktioner, har medarbetare 
från olika verksamheter tagit hjälp av varandra och löst 
situationer tillsammans. 

När man har näsan precis över vattenytan är det så lätt 
att få tunnelseende, ramla tillbaka i gamla mönster och 
göra det som går enklast för stunden. Men det har inte 
skett här, medarbetarna har fortsatt ge varandra upp-
drag och lösa situationer tillsammans med patientens 
bästa för ögonen. Det visar på att samverkansmodellen 
nu är etablerad fullt ut. Det lilla fröet vi sådde för tio år 
sedan och som nu vuxit upp till plantan Samverkande 
sjukvård klarar idag riktigt stygga påfrestningar som 
ogräsangrepp i form av covidtisteln. Tack alla ni som 
värnar om vår gemensamma planta och ger den näring 
och hjälper den att växa!

Maria Klingberg 
projektledare  
Samverkande sjukvård

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Ann Söderström
År 2020 har varit ett excep-
tionellt år för oss alla inom 
sjukvården.  Vi har haft och 
har fortfarande en hård be-
lastning på vår sjukvårdsper-
sonal, både på sjukhus, i våra 
kommuner och inom primär-
vården i hela Sverige och så 
även i Västra Götalandsregi-
onen.

Under det gångna året har 
vi sett fina exempel på hur 
samarbete och samverkan lö-
nar sig. Vi har sett en stor vil-
ja att ställa om och att ställa 
upp. Det är nu alla former av samverkan inom vården 
verkligen visat att det är enda vägen framåt. I en tid när 
ovissheten är stor och vi måste vara öppna för olika 
scenarier och ompröva vår kunskap varje dag så kan 
vi se att det samarbete som redan finns är oerhört vär-
defullt. 

Samverkande sjukvård fick under 2020 utmärkelsen 
Årets brobyggare och 
det är ett utmärkt kvit-
to på att det arbete som 
utförs är betydelsefullt 
och att det har effekt.  
Det är mycket vi fort-
farande inte vet om 
hur 2021 kommer att 
bli och en hel del som 
kommer att utvärderas 
från 2020, men en sak 
är fullständigt glasklar. 

Genom att arbeta tillsammans och stå upp för den en-
skilde patienten hittar vi nya vägar, nya arbetssätt. Det-
ta gör att, det ansträngda läget till trots, finns stort hopp 
inför framtiden. 

Ann Söderström, Västra 
Götalands hälso- och sjuk-
vårdsdirektör.

"Genom att arbeta 
tillsammans och 
stå upp för den en-
skilde patienten 
hittar vi nya vägar, 
nya arbetssätt.”

Ann Söderström

Mål 1: Ökad kännedom, delaktighet och fler kommuner med

Mål 2: Rätt kompetens, utrustning, uppföljning och utvärdering

Mål 3: Utveckla uppdragsformer och stötta användande av ny teknik

Verksamhetsmål 2020
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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 bedöm-
ning eller åtgärd på sjuksköter-
skenivå. 

Sjuksköterska på 1177 tar 
kontakt med ambulans som 
kontrollerar 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 GPS-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, 

positionering, navigering och 
tidsangivelser. 

Appen OptiRes som började 
utvecklas 2016 för att kommu-
nens sjuksköterskor på ett smi-
digare 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 behov av sjukhusvård. Efter sam-
råd med MÄVA kan även patienter som inte tidigare 
är kända av MÄVA läggas in direkt på avdelningen 
utan att behöva besöka akutmottagningen först.

Verksamhetsmål 2020

Patientens bästa står i fokus vid utvecklingen av 
uppdragsformer. 

Sjuksköterskor i de olika 
verksamheterna ber varandra 
om hjälp.
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Pris för Årets 
brobyggare
Samverkande sjukvård fick utmärkelsen Årets Bro-
byggare 2020 under konferensen Vårdarenan som 
hölls digitalt i mars. Årets Brobyggare är ett initia-
tiv för att uppmärksamma vikten av gott samarbete 
i vården - till nytta för patienten. 

Digital prisutdelning
Bakom priset står Fysioterapeuterna, Sveriges 
Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, SRAT, 
Svensk Sjuksköter-
skeförening, Sveri-
ges Läkarförbund 
och Dagens Medi-
cin. 

Priset innebar di-
plom, ett reportage 
i Dagens Medicin 
samt deltagande i 
kurser till ett värde 
av upp till 30 000 
kronor. Priset dela-
des ut digitalt och 
juryns motivering 
lyder: 
”För att med en mångfald av aktörer på lika vill-
kor gjort mer med befintliga resurser och lyckats 
överbrygga organisatoriska mellanrum. Årets bro-
byggare har fört vården närmare invånarna med 
imponerande förutsättningslöst och förstående 
samarbete och personens bästa i fokus.”

Skillnad för patienter 
Priset Årets Brobyggare är ett initiativ för att upp-
märksamma vikten av gott samarbete i vården till 
nytta för patienten. Priset ska uppmärksamma och 
belöna insatser som främjar samverkan mellan såväl 
olika yrkesgrupper som huvudmän och understryker 
vikten av teamarbete mellan alla relevanta hälso- och 
sjukvårdsprofessioner och patienter och närstående.

Priset visar att det arbete som alla medarbetare i 
samverkande verksamheter utför är viktigt och att det 
gör stor nytta för våra patienter. Priset delades ut för 
andra året i rad 2020.
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Bakre raden från vänster: Helen Karlsson, enhetschef vid Mobila vårdteamet, Gun Ström, distrikts-
sköterska vid jourcentralen i Trollhättan, Karin Hermansson, IVA -sjuksköterska vid ambulan-
sen, Jasmin Källberg, distriktssköterska vid ambulansen och Ann-Charlotte Nilsson, sjuksköterska 
på MÄVA. Främre raden från vänster: Maria Larsen, distriktssköterska i hemsjukvården, Maria 
Klingberg, projektledare Samverkande sjukvård, Maria Karlsson, vårdutvecklare Samverkande 
sjukvård och Maria Berntsson, sjuksköterska Orust kommun.                 
             Foto: Johanna Svensson/Bildbyrån

Årets Brobyggare 2020
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Samverkan  
firar 10 år
Det fanns flera anledningar att fira under 2020. Ut-
märkelsen Årets Brobyggare och GötaPriset var två 
anledningar - en tredje att Samverkande sjukvård fi-
rade tio år med samverkansuppdrag. 

Liveevent den 19 november
På grund av pandemin firades dagen endast online 
i form av en livesändning som bjöd på tillbaka-
blickar, hyllningstal, inspirationsföreläsning 
och en specialskriven låt tillägnad vårdper-
sonal i Fyrbodal. Inför eventet producerades 
pins som skickades ut till alla medarbetare. 

Eventet gick att ta del av i efterhand för 
dem som inte hade möjlighet att se det direkt. 
Inspirationsföreläsningen med Christer Olsson 
var den längsta programpunkten - fiskarsonen från 

Öckerö bjöd på sig själv och uppmanade till just 
detta när man arbetar nära tillsammans med 
andra. Att lära känna sig själv, sina svagheter 
och styrkor, och att kunna förmedla dessa till 
andra är enligt Christer en styrka för att kun-

na hitta bra samarbeten. 
Bandet Sjömila hyllade vårdpersonal genom 

att släppa en helt ny låt och tillhörande musikvi-

Projektledare Maria Klingberg och kommunikatör 
Emma Lind höll i det digitala firandet i november. 

Bandet Sjömila framförde sin specialskrivna låt "Tillsammans" - med gästartist Tommy Nilsson. Sjuksköterskor 
i Uddevalla agerade statister i musikvideon som har visades över 50 000 gånger under de fyra nästföljande 
dagarna från releasen som skedde under eventet den 19 november. 



9

deo under eventet, med gästartist Tommy Nilsson 
som är mycket engagerad i frågor som rör vården.
Videohälsningar från tidigare projektledare och an-
dra som är knutna till Samverkande sjukvård visades 
också.

Projekt och 
uppdrag
Samverkande sjukvård är en arena för utveckling 
och förbättring av samverkan och projekt och idé-
er kan testas och utvärderas. Idéer och uppslag kan 
komma från egna forum som till exempel coachnät-
verket med medarbetare från de samverkande verk-
samheterna eller från andra håll som till exempel 
ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal eller 
NU-sjukvårdens ledning.

Förenklad utskrivning
Samverkande sjukvård har fått i uppdrag av samver-
kansmöte Covid-19 i Fyrbodal att implementera och 
kommunicera arbetssättet förenklad utskrivning från 
sjukhus.

Förenklad utskrivning innebär att inga avstäm-
ningsmöten via Skype görs när patienten är kvar på 
sjukhuset, i stället kontaktar fast vårdkontakt och 
biståndshandläggare patienten eller anhöriga direkt.

För att göra informationen enkel, tydlig och till-
gänglig har Samverkande sjukvård byggt upp en 
webbsida om förenklad utskrivning under Vårdsam-

verkan Fyrbodals webbplats. Där finns information 
om förenklad utskrivning, bland annat i form av en 
animerad film, en patientinformation att skriva ut 
och många exempel från verksamheterna på hur vi 
kan lyckas med förenklad utskrivning.

SAMSA
Covid-19 kommer att få stor påverkan på vården un-
der lång tid framöver. För att möta den utmaningen 
har NU-sjukvården startat ett förändringsarbete under 
namnet Det nya normala. Arbetet med förberedelser 
inför det nya normala bedrivs i tio undergrupper och 
en av dessa fokuserar på förbättrad samverkan med 
kommuner och primärvård. Samverkande sjukvård 
ingår och projektleder denna arbetsgrupp. 

Arbetsgruppens uppdrag är att prioritera åtgärder 
för att utveckla samverkan samt att föreslå konkreta 
aktiviteter och ta fram plan för att genomföra dessa.

Samverkande sjukvårds operativa samverkansgrupps 
hälsning under eventet var en kortfilm kring hur arbe-
tet med samverkan både kan gå upp och ned. Man kan 
både flytta berg och bygga broar - om viljan finns. 

Samverkande sjukvård har tagit fram informationsmaterial 
kring förenklad utskrivning som finns presenterat på Vårds-
amverkans webb: www.vardsamverkan.se.

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör Västra 
Götalandsregionen, skickade med en hälsning under 
eventet där hon lyfte fram nyttan av Samverkande sjuk-
vård för invånare och patienter i kommunerna. 
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Projektet ska resultera i förbättrat arbete internt i 
NU-sjukvården vad avser samverkan med kommu-
ner och primärvård. 

Många patienter är i behov av både sjukhusets, 
vårdcentralens och kommunens resurser. För att ska-
pa trygga och smidiga vårdövergångar för dessa pa-
tienter krävs god samverkan mellan huvudmännen. 
Länken mellan kommuner, primärvård och sjukhus 
är IT-stödet SAMSA. Tidigt i arbetsgruppens arbete 
identifierades en rad problem kopplat till hantering 
i SAMSA som minskar effektiviteten i processerna 
och orsakar friktion mellan huvudmännen.   

Samverkande sjukvård genomförde sommaren 
2020 en enkätundersökning riktad till kommuner, 
vårdcentraler och sjukhus som uppföljning på infö-
randet av förenklad utskrivning i IT-stödet SAMSA. 
I enkäten framkom respondenternas syn på vad som 
fungerar bra och vad man upplever fungerar mindre 
bra vid in- och utskrivningsprocessen. Resultatet 
från enkätundersökningen har 
varit en del i det bakgrunds-
material som arbetsgruppen 
tagit del av. Arbetsgruppen 
har även gått igenom avvi-
kelser från kommuner och 
vårdcentraler kopplat till ut-
skrivningsprocessen och ge-
nomfört intervjuer med perso-
nal från ett brett urval från enheter och avdelningar 
på sjukhuset, för att mer djupgående förstå upplevel-
sen av arbetet med SAMSA hos medarbetarna inom 
sjukhuset.

Utifrån detta har arbetsgruppen enats om ett an-
tal fokusåtgärder som det kommer att arbetas vidare 
med under 2021.

Digitala vårdmöten i Lysekil
Samverkande sjukvård vill stötta användandet av di-
gitala verktyg i samverkan mellan olika vårdgivare. 

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

gängligheten till läkare för sina 
hemsjukvårdspatienter. Målet 
var att hemsjukvårdspatienter 
tillsammans med sin sjukskö-
terska skulle kunna träffa sin 
läkare i ett videosamtal. 

Under 2020 fortsatte arbetet 
med projektet, endast några få 
digitala patientbesök hade ge-

nomförts och verksamheterna beslutade därför att 
inkludera fler geografiska områden i Lysekil i pro-
jektet, områden där man såg större behov av digitala 
vårdmöten. Trots att verksamheterna befann sig mitt 
i en pandemi utbildade hemsjukvården under våren 
2020 fler sjuksköterskor i arbetssättet, och Samver-
kande sjukvård introducerade fler läkare på vårdcen-
tralen i arbetssättet. Men under hösten 2020 när ar-
betsbelastningen på verksamheterna var fortsatt hög 
beslutade verksamheterna om att pausa projektet. 
Förhoppning är att starta upp projektet på nytt under 
bättre förutsättningar.

IT-stödet SAMSA används bland annat när patienter skrivs 
in och ut på sjukhus. 

Länken mellan kommuner, 
primärvård och sjukhus är 
IT-stödet SAMSA.

Samverkande sjukvård har tagit fram informationsmaterial, bland annat animerad film,för IT-stödet SAMSA.
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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. Under större 
delen av 2020 har träffarna genomförts digitalt. 

Operativ styrgrupp
Till operativa styrgruppen lyfts frågor från operativ 
samverkansgrupp. Frågorna kan antingen behöva 
behandlas i NU-sjukvårdens linjeorganisation el-
ler lyftas vidare till ledningsgruppen för Vårdsam-
verkan Fyrbodal. I den operativa styrgruppen ingår 
sjukhusdirektör för NU-sjukvården (som även sitter 
med i ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbo-
dal), områdeschef för område 1, verksamhetschef 
för ambulansverksamheten, regionutvecklare Kon-
cernkontoret, teknikchef, samt projektledare. Under 
2020 har flertalet möten för operativ styrgrupp ställts 
in på grund av hög belastning på de funktioner som 
ingår i gruppen. Frågor har kunnat behandlas i andra 
forum.

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, medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska, avdelningschef ambulansen, vårdcentralchefer, 
coacher från kommunen och ambulansen samt admi-
nistrativt 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. Under 2020 
har tillfälliga grupper varit igång bland annat för in-
förandet av samverkansuppdrag i Vänersborg. 

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 samt deltagare från operativ 
samverkansgrupp sitter med i referensgruppen.

Träffen under våren 2020 ställdes in på grund av 
pandemin. Under hösten har referensgruppen träf-
fats digitalt. Frågor som diskuterades var bland annat 
statistik, införandet av samverkansuppdrag i Troll-
hättan, 10-årsjubileet och utbildningsplan. 

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. Tre av träffar-
na har under 2020 genomförts digitalt. Under 2020 
har bland annat ambulanssjuksköterska Mikael Pare-
klev föreläst om hot- och våld situationer.

Under pandemin har alla möten skett digitalt. 

I början av året kunde möten genomföras på plats. 
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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.

Forskning på samverkan 
Samverkande sjukvård ingår i studien ”Samverkan-
de sjukvård – fördjupning” med syfte att studera hur 
patienterna upplever samverkansuppdragen. Forsk-
ningen leds av Lektor Jenny Hallgren, Högskolan i 
Skövde, och baserar sig dels på kvalitativa intervju-
studier, patientenkäter samt statistikblanketter som 
förs ute i verksamheterna.

Jenny Hallgren har intervjuat patienter som har 
fått hjälp genom 1177-uppdrag, IVPA-uppdrag och 
assistansuppdrag. Intervjuerna har analyseras och 
resultatet kommer att presenteras i vetenskaplig tid-
skrift. En patientenkät har också delats ut av ambu-
lans och hemsjukvård till patienter som fått hjälp ge-
nom 1177-uppdrag eller assistansuppdrag. Enkäten 
kommer att användas som underlag i studien men 
den är i första hand till för Samverkande sjukvårds 
eget utvecklings- och förbättringsarbete.

Under hösten 2020 och våren 2021 genomförs yt-
terligare en intervjustudie i syfte att efterhöra perso-
nalens erfarenheter av att arbeta i de olika samver-
kansuppdragen. 

Studie om kompetensbehov
Carina Fjällman med flera har forskat på sjuksköter-
skors behov av utbildning inför IVPA-uppdrag och 
hur väl behoven har tillgodosetts inför dessa upp-
drag. Forskningen finns presenterad i artikeln Home 
health nurses’ views on participating
in pre-ambulance emergency treatment:
A qualitative descriptive study i tidskriften Nordic 
Journal of Nursing Research i augusti 2020. 

Exempel på upplevda behov som framkommer i 
studiens resultat: feedback efter utfört uppdrag, tid 
för reflektion, teoretisk och praktisk utbildning samt 
praktisk övning.

Resultatet presenterades på FoU café, för MAS-nät-
verket och referensgruppen. Till stora delar möter 
Samverkande sjukvårds utbildningsplan de behov 
som framkommer i artikeln, men det framkommer 
också att det är viktigt att fortsätta lyfta fram behovet 
av utbildning och utbudet som finns via Samverkan-
de sjukvård för att fortsätta ge sjuksköterskor som 
utför IVPA de bästa förutsättningarna för att klara av 
och känna sig bekväma med uppdragen. 

Forskningen utförd av Jenny Hallgren inriktas nu även på att undersöka personalens erfarenheter och upplevelser i samband med 
samverkansuppdrag. 
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Utbildning
För att samverkansuppdragen ska kunna utföras 
tryggt och säkert läggs stor vikt vid utbildning. En 
ny kommun som ska börja med samverkansuppdrag 
erbjuds en bred utbildning. När verksamheter an-
ställer nya medarbetare hjälper samverkanscoachen 
i den verksamheten till med information och intro-
duktion. För samtliga medarbetare  erbjuds utbild-
ning och information när uppdrag förändras. Under 
2020 har utbildningsstrategin reviderats. .

Utbildningsplan
När en ny kommun startar med Samverkande sjuk-
vård genomförs omfattande utbildningsinsatser. Ut-
bildningsplanen tar vid efter uppstarten, för att säkra 
att både nya och befintliga medarbetare får övning 
och hålls uppdaterade. Större delen av utbildnings-
planens innehåll riktar sig till medarbetare i hem-
sjukvård i de kommuner som utför IVPA-uppdrag. 

Samverkande sjukvårds utbildningsstrategi bygger 
på att varje kommun har tillgång till egna D-HLR-in-
struktörer. 

I korthet innehåller utbildningsplanen:
• Utbildningsmaterial finns på www.samverkande-
sjukvard.se/medarbetarsidan. 
• Samverkanscoacher i de olika verksamheterna har 
till uppgift att introducera nya medarbetare i sam-
verkansformerna. De ansvarar också för att visa hur 
blankett B ska fyllas i, hur SBAR och Akutjournalen 
används, var lathundar, dokument och kontaktupp-
gifter finns. Coacherna träffas fyra gånger om året 
för informations- och erfarenhetsutbyte. 
• För de kommuner som utför IVPA-uppdrag, vilket är 
alla kommuner i Fyrbodal förutom trestadskommu-
nerna Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan inne-
fattar utbildningsplanen även utbildning i D-HLR 
och Samverkande sjukvårds behandlingsriktlinjer. 
Nyanställda som ska åka på IVPA-uppdrag ska ha 
fått introduktion av samverkanscoachen, utbildning 
i D-HLR och varit med på ett utbildningstillfälle i 
Samverkande sjukvårds behandlingsriktlinjer. 

• Utbildning i Samverkande sjukvårds behandlings-
linjer sker fyra gånger om året. Varje tillfälle är en 
halvdag och instruktör lånas in från ambulanssjuk-
vården. Både nyanställda sjuksköterskor samt sjuk-
sköterskor som vill ha möjlighet till en refresh har 
möjlighet att delta. 
• Kvalitetstest i behandlingsriktlinjer genomförs en 
gång om året genom ett kunskapstest för sjukskö-
terskor som utför IVPA-uppdrag. Testet möjliggör 
uppföljning och åtgärder för att fylla eventuella kun-
skapsluckor. 
• AMLS-utbildning finns för sjuksköterskor som ut-
för IVPA-uppdrag. Alla kommuner kan anmäla en 
sjuksköterska till kursen per år. Kursen genomförs 
tillsammans med sjuksköterskor från ambulans.  
• Scenarioövningar erbjuds varje höst på nätverks-
träff för kommunernas D-HLR-instruktörer för öv-
ning i att lägga upp och hålla i scenarioövningar. 

Akutjournal
När samverkansuppdrag rapporteras mellan olika 
vårdgivare används SBAR, en modell för att kom-
municera strukturerat i vården. SBAR står för Situ-
ation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommen-
dation. När SBAR används minskar riskerna för att 
information glöms bort eller misstolkas. 

När en patient skickas in till sjukhus med ambu-
lans eller sjuktransport av sjuksköterska i hemsjuk-
vården bör NU-sjukvårdens akutjournal påbörjas. 
Samverkande sjukvård har utbildat hemsjukvårdens 
sjuksköterskor i Uddevalla och Vänersborg. Sjuk-
sköterskor i kommuner som utför IVPA-uppdrag 
är vana vid akutjournalen då de använder den för 
IVPA-patienterna. Det finns många fördelar med 
att sjuksköterskor i hemsjukvården använder sig av 
akutjournalen: 
▪ Säkrare informationsöverföring och därmed säkra-
re vård för patienten.
▪ Vid mindre akuta situationer är det inte säkert att 
sjuksköterska i hemsjukvård och ambulansbesätt-
ning träffas och överrapportering kan inte ske munt-
ligt.blocket är uppbyggt med kopia så sköterskan 
som skriver journalen kan ta ett exemplar med sig 
som underlag vid journalföring i eget system.

Utbildningsmaterial för hur akutjournalen ska fyllas i finns på www.samverkandesjukvard.se/medarbetarsidan.
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Utbildningstillfällen
Samverkande sjukvård ordnar utbildning som be-
hövs för att utföra samverkansuppdrag. Samverkan-
de sjukvård har under året bland annat tagit fram 
utbildningsmaterial för assistansuppdrag från hem-
tjänst till hemsjukvård. Fokus ligger på rapportering 
enligt SBAR, samt kriterier för uppdragen. 

Behandlingsriktlinjer
Fyra gånger om året erbjuds utbildning i behand-
lingsriktlinjer för såväl nyanställda sjuksköterskor 
som för sjuksköterskor som upplever behov av en 
"refresh" och som utför IVPA-uppdrag. Under 2020 
har utbildningen genomförts digitalt med chans för 
deltagarna att ställa frågor. 

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 erbjuder varje år en ut-
bildningsplats var till de kommuner som utför IV-
PA-uppdrag. Tyvärr medförde coronapandemin att 
AMLS-utbildningarna fick ställas in under 2020. 
Förhoppningen är att AMLS-utbildningarna återigen 
kommer kunna genomföras under våren 2021. 

Fyra gånger om året erbjuds utbildning i behandlingsriktlinjer. Under 2020 genomfördes utbildningen digitalt av 
ambulanssjuksköterska Johan Andersson. 
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Scenarioövningen genomfördes digitalt under en nätverksträff hösten 2020. Övningarna tas fram av ambulansö-
verläkaren och instruktören i behandlingsriktlinjer och grundar sig på resultat från kunskapstest i Samverkande 
sjukvårds behandlingsriktlinjer. 

Andningsskydd ges från ambulans till hemsjukvård 
vid IVPA-uppdrag. 

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. 

Som tur är inträffar allvarliga incidenter där sjuk-
sköterskor i hemsjukvården larmas ut på IVPA-upp-
drag, I Väntan På Ambulans, inte varje dag. Men när 
det väl inträffar behöver sjuksköterskorna vara väl 
förberedda och inövade på hur de ska agera.
För att sjuksköterskor i hemsjukvård som utför IV-
PA-uppdrag ska få träna på ett så verklighetstroget 
sätt som möjligt utbildar Samverkande sjukvård 
D-HLR-instruktörerna i kommunerna till att leda 
scenarioövningar. En scenarioövning är ett förutbe-
stämt patientfall där en person eller docka agerar pa-
tient och sjuksköterksorna får träna under ledning av 
en scenarioledare. 

Nätverksträffen under hösten 2020 utfördes digitalt 

där förinspelad instruktionsfilm av patientfall samt 
klinisk bedömning enligt ABCD visades. En av för-
delarna med detta är att filmen finns kvar som stöd 
när scenrioövningen ska genomföras på hemmaplan 
i kommunerna.

Samverkande sjukvård genomför scenarioövning-
arna tillsammans med DHLR-instruktörer i kommu-
nerna, som därefter ansvarar för att scenarioövningar 
utifrån patientfallen utförs i verksamheterna.  

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.

Samverkande sjukvård har utbildning på tisdagsef-
termiddagar via Skype om bland annat beställningar 
via marknadsplatsen och dessa utbildningstillfällen 
fortsätter även under nästa år då det har varit mycket 
uppskattat och antal felbeställningar har minskat. 

Under pandemin har nya rutiner och riktlinjer för 
bland annat skyddsutrustning kontinuerligt revide-
rats i takt med att kunskapsläget förändras. Corona-
pandemin medförde att alla verksamheter nu använ-
der särskild skyddsutrustning enligt regionala och 
lokala rutiner. I början av pandemin var det brist på 
viss utrustning, därför skapades rutiner för att hem-
sjukvården efter IVPA-uppdrag på ett smidigt sätt 
kunde få andningsskydd FFP2/FFP3 direkt från am-
bulansen.
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Uppstart för  
Vänersborg 
Faciliteringsdagarna för Vänersborg hann precis 
genomföras innan pandemin satte stopp för fysiska 
möten. Medarbetare från hemsjukvården i Väners-
borg, ambulansen i Trollhättan och Vänersborg, 
vårdcentraler i Vänersborg, jourcentralen i Trollhät-
tan, 1177 vårdguiden på telefon, 
närsjukvårdsteamet i Fyrbodal 
och MÄVA träffades och disku-
terade hur samverkan mellan de 
olika vårdverksamheterna i Vä-
nersborg kan bli ännu bättre. 

Den 1 april 2020 startade 
Vänersborg med samverkans-
uppdrag enligt samverkande 
sjukvårds modell. I Vänersborg är alla samverkans-
uppdrag utom IVPA-uppdrag (I Väntan på Ambu-
lans) aktuella, precis som för de två andra trestads-
kommunerna Uddevalla och Trollhättan. 

Inför uppstarten i Vänersborg under 2020 har Sam-
verkande sjukvård besökt alla Vänersborgs hemsjuk-
vårdsgruppers APT för att informera medarbetarna 
om Samverkande sjukvård. Besök har även genom-

förts på vårdcentraler samt hos Ambulans Trestad 
Öst. Faciliteringsdagarna genomfördes i mars må-
nad och ett utbildningsmaterial för hemtjänsten har 
tagits fram och presenterats. 

Snart hela Fyrbodal
Under 2020 blev det klart att Trollhättans kommun 
kommer att starta med samverkansuppdrag den 15 
april 2021, vilket gör Fyrbodal komplett. En arbets-
grupp för Trollhättan har lagt planen för riskanalys 

och faciliteringsdagar och ett 
omfattande informationsarbe-
te har skett i personalgrupper 
för medverkande verksamhe-
ter i Trollhättan under hösten. 
Att alla kommuner i Fyrbodal 
arbetar efter samma modell är 
en styrka för hela området och 
säkrar lika vård för alla invånare 

oavsett bostadsort. 
Inför uppstarten i Trollhättan under 2021 har Sam-

verkande sjukvård deltagit på kommunsjuksköter-
skors APT för att presentera Samverkande sjukvård 
och tillsammans diskutera uppstarten i Trollhättan. 
Man har även haft presentationer för vårdcentral-
chefer, avdelningschef för ambulans Trestad Öst 
och ledningen för kommunens hälso- och sjukvård 

Faciliteringsdagarna genomfördes på plats i Vänersborg. 

Den 1 april 2020 startade  
Vänersborg med sam- 
verkansuppdrag. 
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i Trollhättan. Ett digitalt utbildningsmaterial togs 
fram under hösten som ersättning för det fysiska ut-
bildningstillfälle som brukar genomföras när en ny 
kommun går med och som inte går att genomföras 
på grund av pandemin. 

Öckerö
Öckerö Kommun startade med Samverkande Sjuk-
vård i december 2018, som första kommun utanför 
Fyrbodal. Under 2020 utfördes totalt 74 samverkans-
uppdrag på Öckerö. Ambulansen utförde 10 uppdrag 
och hemsjukvården utförde 64 uppdrag. 

Hemsjukvården utförde 7 1177-uppdrag, 1 assis-
tansuppdrag från hemtjänst, 1 assistansuppdrag från 
ambulans, 27 assistansuppdrag från vårdcentral och 
jourcentral och 28 IVPA-uppdrag. Endast 3 uppdrag 
har hemsjukvården tackat nej till under året. Ambu-
lansen har utfört 10 1177-uppdrag. Vanliga 1177- 
och assistansuppdrag har gällt sår, provtagning, tes-
ter, urinvägsbesvär, feber, uppföljning av tidigare 
besök och nedsatt allmäntillstånd. Vanliga åtgärder 
har varit bedömning, sårvård, provtagning, tester, 
katetervård och samordning med annan vårdgivare.
När det gäller IVPA-uppdragen har vanliga uppdrag 
gällt bröstsmärta, bortfallssymtom, feber, hjärtstopp, 
kramper, buksmärta och andningsbesvär. Vanliga åt-
gärder har varit bedömning, provtagning, tester, lä-
kemedelshantering, sätta nål, ge hjärt- och lungrädd-
ning och ge stöd.

Kommunikation
Pandemin har naturligtvis påverkat all verksamhet 
under året, men inte minst de kommunikations- 
insatser som har gjorts. Så långt det har varit möjligt 
har deltagande på konferenser, pressträffar och ut-
bildningar genomförts med hjälp av digitala verktyg. 
Samverkande sjukvård anpassade snabbt verksam-
heten så att den skulle passa det nya läget. 

Faciliteringsdagarna i början av 2020 kunde genomföras på plats i Vänersborg. Medarbetare från de olika  
verksamheterna som berörs av samverkansuppdrag träffades för utbildning och diskussion. 

Maria Klingberg föreläste digitalt bland annat på 
Vitalis, Kvalitetsmässans vinnarkonferens och på 
Esther-konferensen under 2020.
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Många konferenser och event har ställts in eller flyt-
tas på framtiden, men en del har valt att genomföra 
sina planerade sammankomster digitalt. 

MVTe
I januari deltog Samverkande 
sjukvård under två dagar på 
MVTe, Mötesplats Välfärds-
teknologi och e-hälsa, på Kista-
mässan. Samverkande sjukvård 
föreläste om utvecklingsarbetet 
med larmappen för IVPA-upp-
drag och delade monter med 
Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

Vitalis
Samverkande sjukvård presenterade i augusti mo-
dellen med IVPA-uppdrag på Vitalis, en konferens 
med fokus på e-hälsa. Temat för konferensen var Ett 

smartare samhälle. 

Kvalitetsmässans 
vinnarkonferens
Kvalitetsmässans vinnarkon-
ferens genomfördes i novem-
ber och är en möjlighet för de 
fem pristagare som hyllades 

vid prisutdelningen på Kvalitetsmässan 2019 där 
Samverkande sjukvård vann GötaPriset, att berätta 
mer om sina respektive utvecklingsarbeten. 

Esthers	digitala	släktträff
I december föreläste Samverkande sjukvård på Est-
her-konferensen (Esthers digitala släktträff), en na-
tionell konferens som i år handlade om äldres hälsa 
i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. 
Konferensen är tänkt att inspirera genom seminarier 
som ger aktuell kunskap och lyfter fram goda ex-
empel. Över 300 deltagare från hela landet deltog 
digitalt.

NU-sjukvårdens instagramkonto
Samverkande sjukvård var värdar för NU-sjukvår-
dens instagramkonto vecka 11. Under veckan pro-
ducerade Samverkande sjukvård inlägg från facili-

Reportage i Melleruds nyheter om 10-års jubileet 
och om låten som Sjömila framförde tillsammans 
med Tommy Nilsson. 

Under liveeventet den 19 
november hade webben 
297 besök och 558 sid- 
visningar.

Föredrag av Maria Klingberg på Mötesplats 
Välfärdsteknologi och e-hälsa (MVTe). 

Fredrik Roskvist håller i första hjälpen-kit som 
delades ut som vinster i instagramtävling. 



19

Reportage i Dagens medicin med anledning av 
utmärkelsen Årets brobyggare och reportage i Vä-
nersborgaren vid uppstarten av samverkansuppdrag 
i april 2020. 

teringsdagarna i Vänersborg, referensgruppsmöte 
samt coachmöte och är ett sätt att sprida kunskap om 
samverkansuppdrag på ett informellt sätt. 

Utbildningsdagar
Samverkande sjukvård deltog under hösten på am-
bulansens utbildningsdagar för att informera om 
Samverkande sjukvård. Ambulanspersonalens syn-

punkter samlades in via Mentimeter och ett av ut-
vecklingsområdena blev att ta fram ett uppdragskort 
i fickstorlek till ambulanspersonal. Informationen 
om Samverkande sjukvård har också utvevcklats på 
ambulansens intranät. 

Statistik webben
Totalt har www.samverkandesjukvard.se haft 9 685 
besök mellan den 1 januari - 31 december 2020 
(jämfört med 5 042 besök året innan). Antal sidvis-
ningar under perioden har varit 23 457 (jämfört med 
9 682 sidvisningar året innan). Antal nedladdningar 
som har gjorts på webbplatsen är 2030 st (jämfört 
med 296 st). 

Torsdagen den 19 november hade webbplatsen ab-
solut flest antal besök med 297 st - samma dag som 
Samverkande sjukvård firade 10-års jubileum. Antal 
sidvisningar under dagen var 558. Livesändningen 
har över 600 visningar. Musikvideon som Sjömi-
la producerade till Samverkande sjukvård och som 
hade premiärsänding under eventet hade över 50 000 
visningar på fyra dagar. 

Medial uppmärksamhet
Under året har Samverkande sjukvård uppmärksam-
mats i Vänersborgaren och TTELA med anledning 
av Vänersborgs uppstart av samverkansuppdrag. 
Information har även spridits via informationsavdel-
ningarna på Vänersborgs kommun och Närhälsan.  

Vinsten av GötaPriset och utmärkelsen Årets Bro-
byggare har uppmärksammats i Dagens medicin och 
Radio Väst och Sveriges kommuner och landsting 
har gjort reportage om Samverkande sjukvård som 
lärande exempel. 

Tioårsjubileet uppmärksammades i Bohusläning-
en, Radio väst och i Melleruds nyheter. 

Besökstopp under 2020 torsdagen den 19 november med 297 besök på webbplatsen. 



20

Ekonomi
Resultatuppföljning av budget 2020 visar ett posi-
tivt resultat. En stor utgiftspost under året har varit 
uppstart av Samverkande sjukvård i Vänersborg. Ut-
bildningstillfällen och faciliteringsdagar hann precis 
hållas fysiskt innan restriktioner 
på grund av covid-19 sattes in 
som begränsade möjligheterna 
till fysiska möten. 

 Samverkande sjukvård har 
fortsatt stöttat Samverkande 
sjukvård i Öckerö kommun un-
der 2020. Stöttningen består i 
personella resurser främst för 
hantering av statistik samt för 
diskussion och rådgivning kring 
uppdragsformer. Andra projekt Samverkande sjuk-
vård varit engagerade i under året och lagt personella 
resurser på är implementering av förenklad utskriv-
ning från slutenvården, mobil närvård i Fyrbodal och 
ett av NU-sjukvårdens fokusområden under parollen 
Nya normala - Förbättrad samverkan med kommu-
ner och primärvård.

Utrustning och förbrukningsmaterial som kommu-
nens sjuksköterskor använder vid uppdrag bekostas 
av Samverkande sjukvård. Även abonnemangs- 

kostnader för larmtelefoner som används vid upp-
drag står Samverkande sjukvård för. Utrustning som 
behöver bytas ut eller lagas, till exempel pulsoxi-
metrar, larmtelefoner eller kläder står Samverkande 
sjukvård för.

Under året har Samverkande sjukvård stått för de 
vidareutbildningar som kommunsköterskorna behö-

ver för att fullfölja sina uppdrag 
inom ramen för Samverkande 
sjukvård. Fyra utbildningstill-
fällen i behandlingsriktlinjer har 
hållits med instruktör från ambu-
lansverksamheten, cirka 90 sjuk-
sköterskor från hemsjukvården 
har deltagit vid dessa tillfällen. 
På grund av pandemin har ut-
bildningstillfällena hållits digi-
talt så inga kostnader för lokaler 

eller förtäring har uppstått men instruktör från ambu-
lanssjukvården har lånats in. 

Samtliga AMLS-utbildningar, Advanced Medical 
Life Support, ställdes in under 2020 och har därför 
inte inneburit någon kostnad. En nätverksträff för 
D-HLR instruktörer i kommunerna arrangerades 
under hösten där kommunernas D-HLR instruktö-
rer fick träna sig inför att hålla scenarioövningar för 
sina kollegor i hemsjukvården. Även nätverksträffen 
hölls digitalt. 

Utbildningstillfällen och 
faciliteringsdagar för 
Vänersborg hann precis 
hållas fysiskt innan  
restriktionerna sattes in. 

Nätverksträff för D-HLR instruktörer i kommunerna arrangerades under hösten digitalt med filmad scenarioöv-
ning samt föredrag om hur flödesschemat i behandlingsriktlinjerna ska användas. 
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Ett speciellt år
Året 2020 har inneburit stora utmaningar för många 
verksamheter, inte minst inom vården. Vi har fått lära 
oss att hålla avstånd till varandra, men när vi tar fram 
statistiken och djupdyker i den så är det glädjande att 
se att mitt i denna pandemi fortsätter vi att ta hjälp av 
varandra och hitta nya lösningar. 

Ny teknik har under året fått ett uppsving av och 
nya arbetssätt har implementerats på kort tid. Viljan 
att klara av det här tillsammans är stor och på många 
håll kämpas det för att kunna ge en så nära och god 
vård som möjligt.

Det är i ansträngda situationer som samverkan 
verkligen testas och vi får beviset på att den samver-
kansplattform vi byggt upp verkligen håller.

En del av den nära vården
Målet med samverkande sjukvård är att patienten 
ska få snabb och trygg vård, så nära patientens hem 
som möjligt. I Samverkande sjukvårds statistikblan-
kett frågas sjuksköterskor som utför uppdrag bland 
annat om 1177-uppdraget eller assistansuppdraget 
förebyggt ett besök på vårdcentral/jourcentral eller 
akutmottagning för patienten. Under 2020 bedömde 
sjuksköterskor som utförde uppdragen att uppdragen 

förebyggde 258 besök på akutmottagning och 475 
besök på vårdcentral/jourcentral. Hela 86% av pa-
tienterna kunde vara kvar i sitt hem efter uppdraget 
vilket visar en stor nytta för patienterna och en fram-
gång för den nära vården. 

I statistiken syns också att sjuksköterskorna be-
dömde att 94% av uppdragen var på rätt vårdnivå.

Statistik 2020

Utveckling samverkansuppdrag 2014-2020

Under 2020 har antal IVPA-uppdrag och 1177-uppdrag ökat medan MÄVA-diekt uppdragen har minskat.  
Assistansuppdragen ligger kvar på samma nivå som föregående år. 
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Totalt 1363 uppdrag 
Under 2020 har totalt 1363 samverkansuppdrag utförts, hemsjukvård ut-
förde 984 uppdrag och ambulans utförde 379 uppdrag. Trots pandemin 
har fler 1177-uppdrag och IVPA-uppdrag utförts, och assistansuppdragen 
ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. MÄVA-direkt har 
däremot minskat under 2020, en av MÄVA:s avdelningar gjordes om till 
epidemiavdelning vilket bidrog till minskade möjligheter för direktin-
läggningar på MÄVA.

Alla uppdrag kan 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 96 uppdrag som inte kunde tas under 2020.

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 vi 
jämförelse av antal uppdrag över tid.

Andel avböjda uppdrag 2020
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Kommuner i  
Samverkande sjukvård
Regionfakta 2020

Tanum
Gick med: 2010
Antal invånare: 12 912
Andel invånare över 65 år: 28,9%

Strömstad
Gick med: 2010
Antal invånare: 13 244
Andel invånare över 65 år: 23%

Sotenäs
Gick med: 2013
Antal invånare: 9 100
Andel invånare över 65 år: 34%

Munkedal
Gick med: 2013
Antal invånare:10 582
Andel invånare över 65 år: 5,1%

Mellerud
Gick med: 2013
Antal invånare: 9 312
Andel invånare över 65 år: 27,8%

Åmål
Gick med: 2013
Antal invånare: 12 441
Andel invånare över 65 år: 26,7%

Lilla Edet
Gick med: 2014
Antal invånare: 14 282
Andel invånare över 65 år: 20%

Färgelanda
Gick med: 2016
Antal invånare: 6 658
Andel invånare över 65 år: 25,9%

Orust
Gick med: 2017
Antal invånare:15 315
Andel invånare över 65 år: 30,2%

Dals-Ed
Gick med: 2017
Antal invånare: 4 761
Andel invånare över 65 år: 27,8%

Bengtsfors
Gick med: 2018
Antal invånare: 9 591
Andel invånare över 65 år: 29,6%

Uddevalla
Gick med: 2018
Antal invånare: 56 787
Andel invånare över 65 år: 21,3%

Lysekil
Gick med: 2018
Antal invånare: 14 366
Andel invånare över 65 år: 30,5%

Vänersborg
Gick med: 2020
Antal invånare: 39 624
Andel invånare över 65 år: 22,8%

Invånare i Sverige
Regionfakta 2020

Totalt antal invånare i Sverige: 10 379 295 
Andel invånare i Sverige över 65 år: 19,6%
Totalt antal invånare i Västra Götaland som är över 65 år: 20,1%
Totalt antal invånare i Fyrbodal som är över 65 år: 26,2%
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Sjuksköterskor i hemsjukvård har utfört 984 uppdrag

1177-uppdrag*

Vad handlar uppdragen om? 
Några exempel på vad 1177-uppdragen handlade 
om uunder 2020 är kateterbesvär, sår, ortopediska 
besvär, läkemedelshantering, feber, fallolycka och 
andningsbesvär. 

Åtgärder under uppdragen handlar bland annat om 
bedömning, katetervård, sårvård, provtagning, läke-
medelshantering, samordning med annan vårdgivare 
samt ge patient stöd, information och råd.

Patienternas kön

En sen höstkväll får en sjuksköterska på 1177 in ett 
samtal om en man som har besvär med sin kateter. 
Sjuksköterskan på 1177 tar kontakt med Sjukvår-
dens larmcentral för att höra om det finns en ambu-
lans i området som har möjlighet att hjälpa mannen 
i hans hem?

Ambulansen kan hjälpa till! De åker hem till man-
nen och åtgärdar besvären med katetern i mannens 
hem. 

Ambulanssjuksköterskan som utförde uppdraget 
uppger att uppdraget hade mycket god nytta och fö-
rebyggde ett besök på akuten för patienten, som kun-
de stanna kvar i hemmet efter uppdraget!

1177-uppdrag – exempel från verkligheten

År
Svarsfrekvens 76%

Uppdraget förebyggde ett 
besök på akuten.
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Sjuksköterskor i ambulans har utfört 379 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 tidig söndagsmorgon är hemtjänsten hemma hos 
en av sina brukare. Kvinnan har ett operationssår 
och omläggningen har nu vätskat igenom.

Hemtjänsten ringer till hemsjukvården och fråg-
ar om de har möjlighet att hjälpa kvinnan i hennes 
hem?

Hemsjukvården kan hjälpa till! Kommunsjukskö-
terskan åker hem till kvinnan och lägger om opera-
tionssåret. 

Sjuksköterskan som utförde uppdraget uppger att 

uppdraget hade mycket god nytta för patienten som 
kunde vara kvar i sitt hem efter uppdraget.

År
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 tidig vintermorgon får SOS Alarm in ett samtal 
om en man i 80-års åldern med andningsbesvär. Ett 
prio 1 larm skickas till närmsta ambulans och ett IV-
PA-larm skickas till kommunens sjuksköterskor.
 
Kl 05.15 - får kommunsjuksköterskan larmet
Kl 05.21 - tackar ja till larmet
Kl 05.26 - anländer till platsen 
Kl 05.41 - ambulans kommer fram 

När kommunsjuksköterskan anländer till platsen 
görs en bedömning av patienten. Sjuksköterskan sät-
ter nål och ger läkemedel mot mannens besvär. 

När ambulans anländer tas mannen med till NÄL. 
Efter några dygn kan mannen åka hem från sjukhu-
set och följas upp på sin vårdcentral!

Tidsvinst för patienten: 15 minuter

År
Svarsfrekvens 92%
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Statistikblankett B ger mycket information om ut-
förda samverkansuppdrag. En viktig fråga som ställs 
till sjuksköterskorna är om uppdraget hade nytta för 
patienten, i tabellerna här redovisat hur sjuksköter-
skorna som utfört uppdragen bedömer nytta för pa-
tienterna.

År 2020 bedömde sjuksköterskorna att ca 97% av 
1177-uppdragen och assistansuppdragen hade Nytta, 
God nytta eller Mycket god nytta för patienten. En 
mycket liten andel ansåg att uppdragen hade ingen 
eller väldigt liten nytta för patienten. 

Till nytta för patienten

IVPA-uppdrag

Assistansuppdrag

1177-uppdrag 

År 2020 bedömde 
sjuksköterskorna 
att ca 97 % av 
1177-uppdragen 
och assistansupp-
dragen Nytta, God 
nytta eller Mycket 
god nytta för pa-
tienten.

År 2020 bedöm-
de sjuksköterskor-
na att ca 78% av  
IVPA-uppdragen 
hade Nytta, God 
nytta eller Mycket 
god nytta för pa-
tienten. 

Avbrutna uppdrag 
vid IVPA-uppdrag 
kan till exempel 
handla om att SOS 
Alarm avbryter 
uppdraget till kom-
munsjuksköterska 
för att en hot/våld 
situation uppkom-
mit.

Uppdrag där kom-
munsjuksköterskan 
inte bedömer nytta 
för patienten kan 
till exempel hand-
la om ett uppdrag 
där ambulans kom 
fram först.



Ambulans SOS Alarm
SvLc

1177
Vårdguiden på 

telefon

MÄVAVårdcentral
Jourcentral

HemtjänstMobila 
vårdteam

Hemsjukvård

Tillsammans gör vi skillnad!

MÄVAVC/JC


