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INNEHÅLL

Fyrbodal
Samverkande sjukvård finns nu i
samtliga kommuner i Fyrbodal, samt i
Lilla Edets kommun. Under 2021 har
Trollhättans kommun gått med i Samverkande sjukvård och därmed är målet att alla kommuner i Fyrbodal ska
jobba efter Samverkande sjukvårds
modell uppfyllt.

Vårt uppdrag
Att administrera och vidareutveckla
samverkansformer mellan områdets
huvudmän.
Samverkande sjukvård är ett uppdrag till NU-sjukvården från Norra
hälso- och sjukvårdsnämnden och
regleras i Vårdöverenskommelsen.

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

Samverkande verksamheter
MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning), ambulans,
kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst, vårdcentraler och jourcentraler,
1177-Vårdguiden på telefon, mobila
närsjukvårdsteam, SOS Alarm och
Sjukvårdens Larmcentral VGR.
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Sjukhusdirektör

Projektledare

Björn Järbur

Maria Klingberg

Jag känner stolthet när jag i
olika regionala sammanhang
får möjlighet att berätta om
hur vi samverkar över vårdgränserna i Fyrbodal. Det är
viktigt för invånarna att de
kan få vården så nära sina
hem som möjligt och slipper söka en högre vårdnivå
än nödvändigt, det kallar jag
”Nära vård”. NU-sjukvårdens Björn Järbur
ambulansverksamhet är nu på sjukhusdirektör
ett ännu tydligare sätt en del NU-sjukvården
av den nära vården och i samverkan med andra vårdaktörer kan de bidra till att vården ges i patientens hem i större utsträckning.
Året som har passerat har liksom det 2020 varit tungt
för all vårdpersonal. Jag imponeras över viljan och uthålligheten hos medarbetare i vården, oavsett verksamhetstillhörighet,
när det gäller att
bedriva väl fung- "Vi har bara börjat vår
erande, högkva- resa tillsammans."
litativ vård, även
under svåra förhållanden.
Det finns en stark drivkraft bland medarbetarna i
kommuner, primärvård och på sjukhusen att finnas
där för patienten/omsorgstagaren. Den drivkraften har
Samverkande sjukvård upptäckt och förvaltat med varsam hand, år efter år. Jag är övertygad om att vi alla vill
vara så goda vårdgrannar som möjligt, för patientens
skull. Vi har samma målbild, att våra invånare ska få en
god och nära vård. Vi hjälps åt för att uppnå den målbilden, och det borgar för en fortsatt utveckling och en
än djupare samverkan.
Att bygga samverkan blir man förmodligen aldrig
färdig med, vi har bara börjat vår resa tillsammans.
Pandemin har varit till hjälp och gett oss en ”knuff” i
rätt riktning. Vi har tvingats att hjälpas åt. Jag tackar för
samverkansåret 2021 och ser med glädje och tillförsikt
fram emot 2022!”

Ytterligare ett pandemiår har
passerat. Ytterligare en pandemivåg har vällt in över oss.
Ytterligare en gång håller vi
andan och hoppas att luften i
lungorna räcker. Att det finns
luft kvar när vågen klingar av
och drar sig tillbaka. För förr
eller senare kommer den att
klinga av. Vi vet ju det. Ändå
kan det kännas hopplöst när Maria Klingberg
vågen drar en ner, man virv- projektledare
Samverkande sjukvård
lar runt och knappt får luft.
När man ska titta tillbaka
och summera 2021 är det lätt att känna sig modfälld
och uppgiven. Även detta år har helt och hållet präglats
av pandemin. Men det är viktigt att uppmärksamma
ljusglimtarna, att det faktiskt hände många bra saker
under året.
Att samverkan nu är viktigare än någonsin stod helt
klart redan i början av pandemin. Och under pandemins
andra år har verksamheterna trots den extremt höga belastningen och den svåra bemanningssituationen fortsatt värna om och utveckla samverkan sinsemellan.
Medarbetare från olika verksamheter har tagit hjälp av
varandra och löst situationer för patientens bästa tillsammans. Patienter har sluppit onödiga sjukhusbesök
och kunnat få vården närmare sitt hem tack vare samverkansuppdrag.
En av ljusglimtarna un"Nu är Fyrbodal der våren var att Trollhättans kommun startade med
komplett!"
Samverkande sjukvård. I
och med det är nu Fyrbodal komplett! Alla Fyrbodals 14 kommuner och Lilla
Edet, det vill säga hela NU-sjukvårdens upptagningsområde, arbetar nu efter samma samverkansmodell.
Det innebär att invånare i Fyrbodal och Lilla Edet har
samma möjligheter att få hembesök och vård i sitt hem.
Tillsammans erbjuder vårdgivarna i Fyrbodal kommuninvånarna en jämlik vård, oavsett var de bor!

Verksamhetsmål 2021

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
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Samverkan

Samverkan sker alltid med
patientens bästa i fokus.

De fyra uppdragsformerna 1177-uppdrag, Assistansuppdrag, IVPA-uppdrag och MÄVA-direkt är grunden för samverkan.

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 sjuksköterska
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.

1177-uppdrag
Sjuksköterska på 1177 vårdguiden på telefon har
möjlighet att kontakta sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården eller sjuksköterska i
ambulans/single responder för bedömning eller åtgärd på sjuksköterskenivå.
Sjuksköterska på 1177 tar kontakt med ambulans som kontrollerar tillgängligheten
och utifrån detta bestämmer om uppdraget
kan utföras.
1177-uppdragen kan till exempel handla
om en patient som har kateterbesvär eller ett sår som behöver tas om hand av en
sjuksköterska.

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 samråd med MÄVA kan även
patienter som inte tidigare är kända av MÄVA läggas in direkt på avdelningen utan att behöva besöka
akutmottagningen först.

Assistansuppdrag
Sjuksköterskor i de olika verksamheterna ber varandra om hjälp över verksamhetsgränserna med till
exempel bedömning, uppföljning eller åtgärder som
katetervård, sårvård eller EKG-tagning. Utvecklingen av assistansuppdrag sker kontinuerligt. Riktade
kampanjer sker till de olika verksamheterna som påminnelse om att använda sig av uppdragsformen när
det är lämpligt.
Assistansuppdrag kan användas i en situation för
patienter som har svårt att ta sig till en vårdinstans.
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 möjligheter att jobba tillsammans, i stället för att hänvisa
patienten att på egen hand söka annan hjälp.

IVPA-uppdrag
Uppdrag till sjuksköterska inom kommunal hälsooch sjukvård ”I Väntan På Ambulans” är den uppdragsform 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.

Sjuksköterskor i de olika verksamheterna ber
varandra om hjälp genom Samverkande sjukvårds
uppdragsformer.
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Hela Fyrbodal
har nu startat
Den 15 april startade Trollhättans kommun med
samverkansuppdrag enligt Samverkande sjukvårds
modell. I och med uppstarten samverkar nu samtliga 14 kommuner i Fyrbodal samt Lilla Edet, det
vill säga hela NU-sjukvårdens upptagningsområde,
enligt samma modell. Även Öckerö arbetar efter
konceptet med Samverkande sjukvård.

Patienterna vinnare
Tack vare samverkansuppdragen kan fler patienter
erbjudas hjälp i hemmet under större tid av dygnet.
Patienter som riskerar att falla mellan stolarna har
större möjlighet att få hjälp när vårdgivare samarbetar och får möjlighet att hitta lösningar som går
lite utöver det egna ansvarsområdet.
Samverkansmodellen främjar även kontakt mellan yrkesgrupper och vårdgivare som har olika huvudmän, vilket innebär en ökad förståelse medarbetare emellan och ett större kollegialt nätverk.
En grupp patienter som särskilt har nytta av samverkansmodellen är äldre och sköra personer som
har svårt att ta sig till vården och som inte är inskrivna i hemsjukvård.

Vården närmare patienten
Att samverkan nu sker enligt samma modell i
samtliga Fyrbodals kommuner och Lilla Edet har
många fördelar, inte minst för de vårdgivare som
arbetar över hela området som t ex ambulansen
och sjukvårdens larmcentral. Tidigare har det varit
frustrerande för dessa verksamheter att de kunnat
samverka runt en patient och lösa en situation i en
viss kommun men inte i grannkommunen. Men de
stora vinnarna är naturligtvis patienterna. Till exempel möjliggör samverkansuppdragen för uppföljningsbesök i hemmet. Det kan gälla en patient
som haft kontakt med vården och som mår bra av
ett uppföljande besök, till exempel efter mag- eller
kateterbesvär. Vården kommer närmare patienten
som därmed kan få vård i sitt hem och slipper uppsöka en vårdinstans. Det underlättar också för den
enskilde som annars kanske behövt involvera sjuk-

transport eller anhöriga för att kunna göra ett vårdbesök. Genom samverkan utökas kontaktnätet för de
olika vårdgivarna och den samlade erfarenheten gynnar patienterna som kan få vård i hemmet från flera
olika håll.

Uppstart mitt i pandemin
Trollhättans kommun bestämde sig för att starta med
samverkansuppdrag trots den rådande pandemin.
Beslutet var inte konstigt då just pandemin har gjort
att samverkan mellan vårdorganisationer är mer nödvändig än någonsin. Men att starta en samverkan som

Genom samverkan utökas
kontaktnätet för vårdgivarna.
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Samverkanscoacherna Kristin Hallin och Anna Engström.
bygger på att organisationer och individer lär känna
varandra och får förståelse för varandras verksamheter under en period då fysiska möten och samlingar
ska undvikas är en stor utmaning.
Planen för uppstarten i Trollhättan lades redan
innan årsskiftet och i januari hade arbetsgruppen
sitt första möte. I arbetsgruppen ingick enhetschefer och coacher från hemsjukvården, medicinskt
ansvarig sjuksköterska, enhetschef för hemtjänst,
vårdcentralschefer, jourcentralschef, avdelningschef
och coacher från ambulansen, chefer för 1177 och
MÄVA samt projektledning från Samverkande sjukvård. Förutom planering och uppföljning av uppstar-

ten genomförde arbetsgruppen en riskanalys tillsammans med riskanalysledare för att tydliggöra om det
fanns några risker med införandet av samverkansformer i Trollhättan.

Digitala möten och utbildning
Facilitering och utbildning fick hållas digitalt på
grund av pandemin. Trollhättan är den första kommun i vårt område som genomfört faciliteringsdagarna inför uppstarten digitalt. Vänersborg som
startade året innan hann precis genomföra sina faciliterings- och utbildningsdagar innan pandemin
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Hur har det varit att starta med samverkansuppdrag under pandemin? Helena Axén,
enhetschef på Trollhättans stad berättar:

omöjliggjorde fysiska möten. Faciliteringsdagarna
är dagar då medarbetare från hemsjukvård, ambulans, vårdcentraler, jourcentral, MÄVA och 1177
träffas och workshopar, reflekterar över olika situationer och patientfall där man kan ta hjälp av varandra för att ge en så god och nära vård till invånarna
som möjligt. Digitala möten har sina begränsningar
framförallt när människor som inte känner varandra
sedan innan ska träffas och skapa samhörighet och
få förståelse för varandra. Trots det gick Trollhättans
faciliteringsdagar över förväntan och många kloka
tankar och synpunkter kunde fångas upp från de diskussioner som genomfördes i de digitala grupprummen. Statistik över antal utförda samverkansuppdrag
visar också att Trollhättan kommit igång på ett bra
sätt med samverkansuppdragen.
Istället för det fysiska utbildningstillfället som
vanligtvis hålls i samband med faciliteringsdagen
inför uppstart tog Samverkande sjukvård fram en
webbaserad introduktionsutbildning för sjuksköterskorna i hemsjukvården i Trollhättan. Webbutbildningen blev mycket uppskattad och gav troligtvis en
bättre grund i samverkansuppdragen än vad ett fysiskt utbildningstillfälle gjort. Webbutbildningen har
efter det justerats för att passa alla verksamheter som
ingår i Samverkande sjukvård och är nu en digital introduktionsutbildning som alla nya medarbetare i en
samverkande verksamhet kan gå för att få en grundförståelse för hur samverkansuppdragen fungerar.
Inför faciliteringsdagarna brukar projektledningen
för Samverkande sjukvård besöka verksamheternas
arbetsplatsträffar, APT, för att informera och ge berörd personal möjlighet att ställa frågor och komma
med funderingar. Samverkande sjukvård var med
digitalt på APT för samtliga hemsjukvårdsgrupper i
Trollhättan. Även ett par av vårdcentraler tackade ja
till att få besök på APT. Ambulansen i Trollhättan
var med och startade upp Samverkande sjukvård i
Vänersborg 2020 och var därför väl insatta i konceptet och kände inget behov av ytterligare information.

– Vi hade en väldigt bra uppstart trots pandemi och
digitala mötesformer. Visst hade man önskat att våra
medarbetare hade fått möta alla fysiskt men det gick
klart över förväntan. Det har varit svårast att nå ut
till hemtjänsten där vi tror att vi skulle kunna göra
skillnad för fler.
Vad är det bästa med att vara med i Samverkande sjukvård?
– Det som sjuksköterskorna upplever är att de kan
göra skillnad, nu för många fler än tidigare. Man
upplever också en högre kvalitet vid överrapportering av patienter som ska till länssjukvården i och
med att akutjournalen används. De flesta uppskattar
också att man inte riktigt vet vad man ska hitta när
man kommer ut, charmen med Hemsjukvård.
Märker ni någon skillnad för era patienter?
– Våra patienter som redan har hemsjukvård tror
vi inte märker så stor skillnad, men vi vet att det är
skillnad då det är lättare för oss att få råd och stöd av
en kollega från tex ambulansen. Stor skillnad däremot för de som inte haft tillgång till vår hjälp tidigare men får det nu via Samverkande sjukvård.
Känns det som om era medarbetare har fått ”fler
kollegor” inom andra verksamheter?
– Bemötandet från andra vårdgivare har klart förbättrats. Det har också blivit en mycket större vi-känsla
och alla tror jag känner gemensamt ansvar.

Samverkanscoacherna i Trollhättan förberedde
utrustningen strax före starten i april 2021.
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Att skapa en
"vi"-känsla

Fyrbodals kommuner har ett sedan länge inarbetat
arbetssätt och har lyckats hålla liv i samverkan även
utan så många möjligheter till fysiska möten. Samverkansdialogen hålls levande med hjälp av digitala lösningar och en stor förståelse och tillit som är
resultatet av det arbete som har lagts ned på att få
samverkan att fungera. Nyare kommuner har fått en
tuffare start in i samverkansgemenskapen men eftersom konceptet inte är nytt har det gått att anpassa
informationsmöten och annat till rådande situation.

Grunden i samverkan är att lära av varandra och att
dra nytta av den samlade kunskapen och kompetensen som finns tillgänglig. Utöver de nätverk som
reglbundet träffas under året finns möjlighet att lära
känna varandra genom till exempel spontana samverkansträffar och auskultation.
Under pandemin har dock möjligheterna till fysiska träffar varit begränsade och desto viktigare
har det blivit att hitta alternativ, till exempel genom
sociala media. Förhoppningen är att i takt med att
restriktionerna lättar ska det bli lättare att komma ut
och göra en dag eller halvdag i en annan verksamhet.

Jerusalema dance challenge
Samverkande sjukvård hakade på trenden och samlade in videoklipp från verksamheter som antingen
redan hade gjort utmaningen eller som var intresserad av att spela in något. För många verksamheter
inom vården blev Jerusalema dance challenge ett
sätt att sprida lite glädje mitt i en mycket krävande
tid.

Samverkansgrund
I pandemitider märks också hur viktigt det är att ha
en stabil samverkansgrund att stå på. De flesta av

Samverkande verksamheter komponerade under vintern/våren en egen Jerusalema dance challenge med hjälp av
bidrag från samverkande verksamheter.
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Intresset för att "låna" Samverkande sjukvårds instagramkonto under en vecka har varit poulärt bland de samverkande verksamheterna. En möjlighet att visa upp sig och berätta om sin vardag både för andra samverkande
verksamheter samt för allmänheten. Instagramkontot har 530 följare i december 2021.

Instagram

bila vårdteamet i Uddevalla varit värdar för kontot.
Intresse för inläggen kommer inte bara från andra
samverkande verksamheter utan även från allmänhet. Inläggen på Instagram är inte bara ett sätt att
visa upp sin verksamhet utan ger även möjlighet att
få inspiration och lära av varandra.
Till exempel väckte hemsjukvården i Färgelandas
inlägg om att de anställt en medicinsk sekreterare
för att effektivisera och underlätta arbetet uppmärksamhet. Många blev nyfikna på Färgelandas upplägg
och arbetssätt och hemsjukvården där fick svara på
många frågor efter inlägget.

Att lära känna varandras verksamheter och få ta del
av varandras arbetsvardag ger bättre förutsättningar
för god samverkan. Alla samverkande verksamheter
ges därför möjlighet att visa upp och berätta om sin
verksamhet på Samverkande sjukvårds instagramkonto under valfri vecka.
Först ut som Instagramvärd under 2021 var hemsjukvården i Vänersborg och sedan dess har bland
andra hemsjukvården i Tanum, hemsjukvården i
Öckerö, hemsjukvården i Mellerud, hemsjukvården
i Lilla Edet, hemsjukvården i Färgelanda samt Mo-
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Projekt och
uppdrag

Förhoppningen är att utlarmningen kommer bli
smidigare för sjuksköterskorna samt att fler larm kan
nå hemsjukvården genom att appen ger möjlighet för
larmoperatörer inom SOS Alarm att kunna se hemsjukvårdens tillgängliga resurser på samma karta
som ambulansens resurser.

Samverkande sjukvård är en arena för utveckling
och förbättring av samverkan och projekt och idéer kan testas och utvärderas. Idéer och uppslag kan
komma från egna forum som till exempel coachnätverket med medarbetare från de samverkande verksamheterna eller från andra håll som till exempel
ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal eller
NU-sjukvårdens ledning. Under 2021 låg stort fokus
på att välkomna Trollhättans kommun in i Samverkande sjukvård.

Assistansuppdrag från SvLc
En ny uppdragsgivare kommer att få möjlighet att
ge samverkansuppdrag genom ett pilotprojekt under
2022. I ett första skede kommer sjuksköterskor på
Sjukvårdens larmcentral att kunna ge samverkansuppdrag gällande patienter med kateterbesvär. Dessa
patienter får ofta hjälp genom 1177-uppdrag eller assistansuppdrag från hemtjänst, men i de fall patient
eller anhörig ringt 112 får sjukvårdens larmcentral
ärendet för bedömning av prioritet. Tidigare har alternativet för dessa patienter varit att få vänta på en
sjuktransport till akuten för att få problemet och löst
och därefter vänta på en ny sjuktransport hem igen.
I och med att SvLc nu får möjlighet att ge assistansuppdrag kommer SvLc i fortsättning kunna kontakta
sjuksköterska i hemsjukvård eller ambulans och patienten kan få hjälp i sitt hem istället för att behöva
transporteras till akutmottagningen för åtgärd.

Förhoppningen är att fler
larm kan nå hemsjukvården.

SOS.larm
Den nya larmappen SOS.larm kommer ersätta Optires vid utlarmning av IVPA-uppdrag. En pilot i kommunerna Färgelanda, Öckerö och Bengtsfors startade 1 december och kommer att utvärderas under tre
månader. Målet är att införa appen i alla IVPA-kommuner under 2022.
En arbetsgrupp följer och utvärderar kontinuerligt
piloten. Arbetsgruppen består av enhetschefer och
coacher från de tre pilotkommunerna, verksamhetschef, avdelningschef och överläkare från ambulansen samt projektledare från SOS Alarm, enhetschef
för dirigenterna på SOS Alarm och kundtjänstmedarbetare och projektledning från Samverkande sjukvård.

Genomlysning av mobil närvård
Under 2021 har Västra Götalandsregionen genomfört en genomlysning för att få en övergripande bild
över vilka resurser inom mobil närvård som finns
fördelat över regionen. Samverkande sjukvård har
sedan starten 2020 varit en självklar del av den mobila närvården i vårt område och har under 2020 och
2021 hjälpt till att ta fram enkäter och presentationsmaterial som visar vilka mobila vårdresurser som
finns och var och när de är tillgängliga. Resultatet
finns på www.vardsamverkan.se/omraden/god-ochnara-vard/mobilnarvard.

Samverkande sjukvård har
hjälpt till att ta fram enkäter och presenationsmaterial för genomlysningen av
de mobila vårdresurser som
finns tillgängliga i Västra
Götalandsregionen.
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SAMSA

Hela oktober månad utsågs
till fokusmånad.

NU-sjukvården har under parollen Nya normala arbetat med ett antal fokusområden under året för att
anpassa och utveckla verksamheten. Samverkande
sjukvård har varit delaktiga i ett av dessa fokusområden - Förbättrad samverkan med kommuner och
primärvård. Arbetet har enbart varit fokuserat på
it-stödet SAMSA. SAMSA är länken mellan kommuner, primärvård och sjukhus och ska skapa trygga
och smidiga vårdövergångar. Samverkande sjukvård
har projektlett arbetet i fokusgruppen och fick också
i uppdrag att ta fram utbildningsmaterial för att öka
användadet och förståelsen för SAMSA hos berörda
merarbete i NU-sjukvården.
Efter en kartläggning om vad som fungerar bra
och mindre bra vad gäller samarbetet i SAMSA

bestämdes att Samverkande sjukvård skulle ta fram
ett SAMSA-körkort för medarbetare i NU-sjukvården. SAMSA-körkortet är en webbaserad utbildning
som genom korta filmklipp, texter, bilder och interaktiva övningar ska ge en grundläggande förståelse
både för processen och andra vårdgivares behov och
hur själva it-verktyget fungerar.
En fokusvecka genomfördes under maj 2021 och
hela oktober månad utsågs till fokusmånad då även
SAMSA-körkortet lanserades.

Den fiktiva patienten Rut går
som en röd tråd genom utbildningen i SAMSA. Hon finns med
i utbildningsfilmer, instagramflödet, APT-material och i
utbildningsmiljön för SAMSA.

Arbetsgrupper

med i ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal), områdeschef för område 1, verksamhetschef
för ambulansverksamheten, regionutvecklare Koncernkontoret, teknikchef, samt projektledare.

Arbetet i Samverkande sjukvård drivs med hjälp av
operativ styrgrupp, operativ samverkansgrupp, arbetsgrupp, coachgrupp, referensgrupp och tillfälliga
projekt- och arbetsgrupper vid behov. Under 2021
har Samverkande sjukvård haft alla möten i arbetsgrupperna digitalt, vilket har fungerat bra. Omställningen som gjordes under 2020 har varit till nytta
under detta år när restriktionerna har legat kvar.

Operativ samverkansgrupp
Samverkande sjukvårds operativa samverkansgrupp
träffas en gång i månaden och diskuterar frågor som
rör verksamheten. I operativ samverkansgrupp ingår
representanter för kommunal hälso- och sjukvård,
NU-sjukvården, 1177 Vårdguiden på telefon och regionutvecklare Koncernkontoret.

Operativ styrgrupp
Till operativa styrgruppen lyfts frågor från operativ
samverkansgrupp. 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

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen har avstämningar varje vecka och
längre arbetsgruppsmöten varannan vecka. I arbetsgruppen ingår projektledare, vårdutvecklare, kommunikatör och samordnare.
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Under pandemin har alla möten skett digitalt.

Tillfälliga arbets- och projektgrupper

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 möjlighet att diskutera praktiska frågor, ta hand om farhågor och fånga upp förbättringsförslag.
Coacherna träffas fyra gånger per år. Under 2021
har gruppen bland annat fått ta del av föreläsning om
våld i nära relationer och vilket stöd kommunen kan
ge, samt föreläsning om äldrepsykiatri.

När en ny kommun startar upp med Samverkande
sjukvård startas en tillfällig arbetsgrupp i kommunen. I denna ingår chef för hemsjukvården, chef
för hemtjänsten, medicinskt ansvarig sjuksköterska, avdelningschef ambulansen, vårdcentralchefer,
coacher från kommunen och ambulansen samt administrativt stöd från Samverkande sjukvård.
Tillfälliga arbetsgrupper eller projektgrupper kan
också startas för utveckling eller översyn av en uppdragsform eller införande av en ny uppdragsform
eller ett nytt arbetssätt. Under 2021 har tillfälliga
grupper varit igång bland annat för införandet av
samverkansuppdrag i Trollhättan, införande av nya
utlarmningsappen SOS.larm och pilotprojekt för
möjlighet för SvLc att ge assistansuppdrag.

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 Vårdguiden på telefon, MÄVA samt deltagare från operativ
samverkansgrupp sitter med i referensgruppen.
En av de frågor som diskuterats under året är möjligheten att auskultera i varandras verksamheter när
pandemin lättar. Verksamheterna har också fått möjlighet att lära av varandra och delge varandra goda
exempel, ett av de exempel som diskuterats är ett
arbetssätt där medicinsk sekreterare ingår i personalgruppen i hemsjukvården. Andra exempel är nya
digitala arbetssätt inom 1177.

Via digitala möten har coachnätverket kunna ta del av
föreläsningar och information, samt haft möjlighet att
ställa frågor, bland annat till medicinsk ansvarig läkare för
ambulansen.
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För varje samverkansform finns en lathund som beskriver vem som gör vad och hur. Efter sommaren uppdaterades lathundarna som finns på Samverkande sjukvårds webb. Det tillhörande försättsbladet och innehållsförteckningen pasar bra till om man vill skriva ut alla lathundar och förvara i en pärm eller mapp tillsammans med
samverkansutrustning.

Utvärdering
Samverkande sjukvård följer upp statistik på antal
utförda uppdrag via en webbaserad statistikenkät
(Blankett B) som bland annat registerar vad uppdragen handlade om, antal uppdrag och om uppdragen
ansågs ligga på rätt vårdnivå.

givare är mindre viktig än tid till vård i akuta situationer och att hembesök via samverkansuppdrag
är mycket uppskattat. Samverkande sjukvård lyfts
fram som ett bra exempel på personcentrerad vård.
Jenny anser själv att resultaten från studien talar
för att Samverkande sjukvårds modell borde spridas
till övriga delar av landet. Hon menar att modellen
på ett föredömligt sätt utnyttjar samhällets resurser.

Forskningsartikel publicerad

Ensam i sitt slag

Jenny Hallgren, filosofie doktor i gerontologi och
universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan i
Skövde, har nu publicerat sin första vetenskapliga
artikel om Samverkande sjukvård. Artikeln med titeln "Implementing a person centred Collaborative
Health Care model – a qualitative study on patient
experiences" publicerades i International Emergency Nursing i november 2021 och beskriver patienters upplevelse av att få hjälp genom Samverkande
sjukvårds samverkansuppdrag.
I korthet beskriver artikeln att kommuninvånare
anser att Samverkande sjukvård leder till snabbare
vård. Patienterna tycker att kontinuiteten av vård-

I studien beskrivs Samverkande sjukvård som en
unik modell där vårdaktörer från olika håll samverkar för att kunna erbjuda snabbast möjliga vård för
invånare i Fyrbodal. Syftet med artikeln är att visa
hur patienterna upplever den vård de får via samverkansuppdrag. Metoden för studien är kvalitativa
telefonintervjuer med 15 deltagare som har haft erfarenhet av hembesök via samverkansuppdrag.
Det framkommer även i Jennys forskning att Samverkande sjukvårds modell möter invånarnas behov
och förväntningar och att det är ett bra sätt att möta
en åldrande befolknings ökande vårdebehov på.
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Introduktionsutbildningen varvar filmer, frågor, text och bilder och beskriver samverkansuppdragen från grunden.

Utbildning

jobbat ett tag med samverkansuppdrag. Målgruppen
är medarbetare i verksamheter som både ger och utför samverkansuppdrag.
Utbildningen är uppbyggd av filmer, texter och interaktiva övningar. Den är fylld med praktiska exempel och ger deltagarna både en övergripande bild och
praktiska kunskaper om de olika samverkansformerna och har varit ett mycket uppskattat komplement
till de digitala träffarna i uppstarten med Trollhättans
kommun. Eftersom konceptet har varit uppskattat
finns planer på att specialisera den digitala utbildningen för att anpassa den till olika verksamheter,
t ex en utbildning särskilt inriktad på medarbetare i
ambulansen och en särskilt inriktad på medarbetare
inom hemtjänst.

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 anställer nya medarbetare hjälper samverkanscoachen
i den verksamheten till med information och introduktion. För samtliga medarbetare erbjuds utbildning och information när uppdrag förändras. När
Trollhättan gick med i Samverkande sjukvård satte
pandemin stopp för den typ av utbildning som normalt erbjuds vid uppstart. Som alternativ hölls digitala möten, kompletterad med en digital utbildning i
Samverkande sjukvård.
Den digitala utbildningen blev mycket omtyckt och
fler verksamheter påtalade behov av att på ett enkelt sätt kunna ge nya medarbetare en introduktion i
samverkansuppdragen. Den digitala utbildningen för
Trollhättan utvecklades därför till en generell introduktionsutbildning för alla verksamheter i Samverkande sjukvård.

Digital utbildning
Den digitala introduktionsutbildningen omarbetades
för att även passa en bredare målgrupp och har nu
lanserats som en repetition även för personal som
har arbetat med samverkansuppdrag under en längre tid. Den digitala utbildningen passar således både
nya medarbetare såväl som medarbetare som har

Utbildningen är lätt att navigera sig i och går att komma
tillbaka till för att friska upp minnet.
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Utbildningsplanen i korthet
När en ny kommun startar med Samverkande sjukvård genomförs omfattande utbildningsinsatser. Utbildningsplanen tar
dig efter uppstarten.
Utbildningsmaterial finns på www.samverkandesjukvard.se/medarbetarsidan samt
i VGRs utbildningsplattform Lärportalen.
Samverkanscoacher i de olika verksamheterna introducerar nya medarbetare i
samverkansformerna. De ansvarar också för att visa hur blankett B ska fyllas i,
hur SBAR och Akutjournalen används, var
lathundar, dokument och kontaktuppgifter
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 trestadskommunerna Uddevalla,
Vänersborg och Trollhättan innefattar 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 behandlingslinjer sker fyra gånger om året.
Varje tillfälle är en halvdag och instruktör
lånas in från ambulanssjukvården. Både
nyanställda sjuksköterskor samt sjuksköterskor som vill ha möjlighet till en refresh
har möjlighet att delta.
• Kvalitetstest i behandlingsriktlinjer genomförs en gång om året genom ett kunskapstest för sjuksköterskor som utför IVPA-uppdrag. Testet möjliggör uppföljning
och åtgärder för att fylla eventuella kunskapsluckor.
• AMLS-utbildning finns för sjuksköterskor
som utför IVPA-uppdrag. Alla kommuner
kan anmäla en sjuksköterska till kursen
per år. Kursen genomförs tillsammans med
sjuksköterskor från ambulans.
• Scenarioövningar erbjuds varje höst på
nätverksträff för kommunernas D-HLR-instruktörer för övning i att lägga upp och
hålla i scenarioövningar på IVPA-uppdrag.

Att upprätthålla kompetens vid pandemin har krävt nytänk för alla.
Digitala lösningar har blivit en del av lösningen.

Behandlingsriktlinjer
Fyra gånger om året erbjuds utbildning i behandlingsriktlinjer för sjuksköterskor som utför IVPA-uppdrag. Utbildningen är till för såväl nyanställda sjuksköterskor som för
sjuksköterskor som upplever behov av en "refresh". Även
om utbildningarna under 2021 genomfördes digitalt har
upplägget möjliggjort viktig gruppdiskussioner och frågestunder. Under 2021 deltog totalt ca 65 kommunsjuksköterskor på utbildning i behandlingsriktlinjer.

AMLS-utbildning
AMLS står för Advanced Medical Life Support och är en är
tvådagarsutbildning bestående av interaktiva
föreläsningar, undervisnings- och undersökningsstationer.
Kursens övergripande mål är att lära ut ett systematiskt tillvägagångssätt i handläggningen av den akutmedicinska patienten: Identifiering av direkta livshot med för situationen
adekvata åtgärder enligt ABCDE, träna undersökning och
intervjumetodik för att inkludera/exkludera möjliga diagnoser utifrån symtombild samt formulera en arbetsdiagnos
- ”fältdiagnos”.
Samverkande sjukvård erbjuder varje år en utbildningsplats
var till de kommuner som utför IVPA-uppdrag. Under hösten 2021 genomförde ytterligare 8 kommunsjuksköterskor
AMLS-utbildningen, nu har totalt ca 115 kommunsjuksköterskor från hemsjukvård i vårt område genomfört utbildningen!

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 sjuksköterskor
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Fyra gånger om året erbjuds utbildning i behandlingsriktlinjer. Under 2021 genomfördes utbildningen digitalt av
ambulanssjuksköterska Johan Andersson.
de kan anordna scenarioövning på IVPA-uppdrag i
samband med årliga HLR-övning.

i hemsjukvården larmas ut på IVPA-uppdrag, 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 IVPA-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 förutbestämt patientfall där en person eller docka agerar patient och sjuksköterskorna får träna under ledning av
en scenarioledare.
Nätverksträffen under hösten 2021 genomfördes
digitalt. Ambulansöverläkare Joakim Söderberg och
ambulanssjuksköterska Johan Andersson hade genomgång för kommunernas D-HLR instruktörer i
årets nya scenario – en akut sjuk patient med intoxikation. Ambulansens vårdutvecklare Anders Johansson och ambulanssjuksköterska Johan Andersson
höll även en föreläsning i säkerhet för HLR-instruktörerna. HLR-instruktörerna tar med sig kunskap från
Nätverksträffen tillbaka till sin egen verksamhet, där

Scenarioövningarna har anpassats utifrån rådande
läge men har ändå gett deltagarna värdefull kunskap inför IVPA-uppdragen.
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Under pandemin har stort fokus varit på användande av rätt skyddsutrustning vid samverkansuppdrag.

Utrustning

Öckerö

Samverkande sjukvård reviderar kontinuerligt den
medicinska utrustningen i väskorna som används för
samverkansuppdrag utifrån behandlingsriktlinjer,
behov och erfarenhet. Sammanställning av innehållet i de olika väskorna finns på webben
www.samverkandesjukvard.se.
Samverkande sjukvård har utbildning på tisdagseftermiddagar via Teams om bland annat beställningar
via marknadsplatsen. Utbildningstillfällena har varit
mycket uppskattade även detta år och antalet felbeställningar fortsätter att minska.

Öckerö kommun startade med samverkansuppdrag
2018 som första kommun utanför Fyrbodal. Under
2021 utfördes totalt 73 samverkansuppdrag på Öckerö. Ambulansen utförde 6 uppdrag och hemsjukvården utförde 67 uppdrag.
Hemsjukvården utförde 10 stycken 1177-uppdrag,
2 assistansuppdrag från ambulans, 25 assistansuppdrag från vårdcentral och jourcentral och 30 IVPA-uppdrag. Hemsjukvården har endast tackat nej
till 4 uppdrag under året.
Vanliga 1177-uppdrag och assistansuppdrag har
gällt provtagning, kateterbesvär, sår, läkemedelshantering, fallolycka, oro/ångest, ryggbesvär m.m.
Vanliga åtgärder har varit bedömning, provtagning
katetervård, läkemedelshantering, samordning med
annan vårdgivare samt ge patient stöd, information
och råd.
När det gäller IVPA-uppdragen har vanliga uppdrag gällt bröstsmärta, kramper, bortfallssymtom,
psykiatriska besvär, medvetslöshet, fallolycka, buksmärta mm.

Skyddsutrustning
Under pandemin har nya rutiner och riktlinjer för
bland annat skyddsutrustning kontinuerligt reviderats i takt med att kunskapsläget förändras. Coronapandemin medförde att alla verksamheter nu använder särskild skyddsutrustning enligt regionala och
lokala rutiner. I början av pandemin var det brist på
viss utrustning, därför skapades rutiner för att hemsjukvården efter IVPA-uppdrag på ett smidigt sätt
kunde få andningsskydd FFP2/FFP3 direkt från ambulansen.
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Utbildningsdagar
I början av hösten deltog Samverkande sjukvård på
ambulansens introduktionsdagar, utbildningsdagar
för nyanställd personal inom ambulansverksamheten. Just under denna period var smittspridningen
låg i samhället och introduktionsdagarna kunde hållas fysiskt i ambulansverksamhetens lokaler.

Statistik webben

Elektroniska nyhetsbrev skickades ut fyra gånger
under 2021.

Kommunikation

Totalt har www.samverkandesjukvard.se haft 12
312 besök mellan den 1 januari - 31 december 2020
(jämfört med 9 685 besök året innan). Antal sidvisningar under perioden har varit 28 784 (jämfört med
23 457 sidvisningar året innan). Antal nedladdningar
som har gjorts på webbplatsen är 2 844 st (jämfört
med 2 030st).

Samverkande sjukvård har under 2021 skickat ut
fyra nyhetsbrev via epost till prenumeranter. Breven
finns även publicerade på webben www.samverkandesjukvård.se som är främsta kommunikationskanal.
Facebook och Instagram används framför allt för att
skapa engagemang och delaktighet hos medarbetare
i de olika verksamheterna, men också för att sprida
kunskap om samverkanskonceptet.

Spridning av konceptet
Intresset för Samverkande sjukvård har ökat år efter år allteftersom samverkansmodellen etablerats
och visat sig hålla över tid. Under senare delen av
2021 ökade intresset från övriga delar av Västra Götalandsregionen. Både Östra och Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnderna har varit i kontakt med Samverkande sjukvårds projektledning flertalet gånger
och utreder nu möjligheter att starta upp liknande
samverkansmodeller i sina respektive geografiska
områden.

Uppdragskort har producerats för både vårdcentral och ambulans – lätt för medarbetare att ha i
fickan.

Som mest hade webbplatsen 106 besök (15 april 2021), samma dag som Trollhättan startade med samverkansuppdrag.
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Ekonomi

ambulansverksamheten, cirka 65 sjuksköterskor från
hemsjukvården har deltagit vid dessa tillfällen. På
grund av pandemin har utbildningstillfällena hållits
digitalt så inga kostnader för lokaler eller förtäring
har uppstått men instruktör från ambulanssjukvården
har lånats in.
AMLS-utbildningar, Advanced Medical Life Support, ställdes in under våren 2021 och under hösten
återupptogs utbildningarna, där vi står för kostnaderna för kommunerna. En nätverksträff för D-HLR instruktörer i kommunerna arrangerades under hösten
där kommunernas D-HLR instruktörer fick träna sig
inför att hålla scenarioövningar samt scenarioövningar på IVPA för sina kollegor i hemsjukvården.
Även nätverksträffen hölls digitalt.

Resultatuppföljning av budget 2021 visar ett positivt
resultat. En stor utgiftspost under året har varit uppstart av Samverkande sjukvård i Trollhättan. Utbildningstillfällen och faciliteringsdagar fick genomföras digitalt, med gott resultat.
Samverkande sjukvård har fortsatt stöttat Samverkande sjukvård i Öckerö kommun under 2021.
Stöttningen består i personella resurser främst för
hantering av statistik samt för diskussion och rådgivning kring uppdragsformer. Andra projekt Samverkande sjukvård varit engagerade i under året och
lagt personella resurser på är implementering av förenklad utskrivning från slutenvården, mobil närvård
i Fyrbodal och ett av NU-sjukvårdens fokusområden
under parollen Nya normala - Förbättrad samverkan
med kommuner och primärvård.

Samverkande sjukvård har
stått för vidareutbildning av
kommunsjuksköterskor.
Utrustning och förbrukningsmaterial som kommunens sjuksköterskor använder vid uppdrag bekostas
av Samverkande sjukvård. Även abonnemangskostnader för larmtelefoner som används vid uppdrag står
Samverkande sjukvård för. Utrustning som behöver
bytas ut eller lagas, till exempel pulsoximetrar, larmtelefoner eller kläder står Samverkande 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 utbildningstillfällen i
behandlingsriktlinjer har hållits med instruktör från

All utrustning bekostas av samverkande sjukvård.

Utbildning av kommunens
sjuksköterskor är en viktig
del av Samverkande sjukvård.
Nätverksträffar hålls en gång
varje år.

20

Statistik 2021
Ännu ett speciellt år

Totalt 1302 uppdrag

Året 2021 har liksom föregående år inneburit stora
utmaningar för många verksamheter, inte minst inom
vården. Många av lösningarna och anpassningarna
som kom till under 2020 har fortsatt uinder 2021.
Samverkansuppdragen har fortsatt att rulla på även
om utmaningarna i de enskilda verksamheterna har
varit stora. Under pandemin har vi fortsatt att vända
oss till varandra för att hitta de bästa lösningarna för
våra patienter.

Under 2021 har totalt 1302 samverkansuppdrag
utförts, hemsjukvård utförde 955 uppdrag och ambulans utförde 347 uppdrag (se tabell s 24 och 25).
Trots pandemin har fler 1177-uppdrag gjorts och assistansuppdragen ligger i stort sett kvar på samma
nivå som föregående år. IVPA-uppdragen har däremot minskat under 2021.

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 vs 2021

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 70 uppdrag som inte
kunde tas under 2021 (en minskning
från 96 uppdrag år 2020). Hemsjukvård avböjde 65 uppdrag och
ambulans avböjde 5 uppdrag.
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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 statistikblankett frågas sjuksköterskor som utför uppdrag bland annat om
1177-uppdraget eller assistansuppdraget förebyggt ett besök på vårdcentral/jourcentral eller akutmottagning för patienten. Under 2021 bedömde sjuksköterskor som utförde uppdragen att uppdragen förebyggde 308
besök på akutmottagning och 390 besök på vårdcentral/jourcentral. I ca
87% av 1177-uppdragen och assistansuppdrag under 2021 kunde patient
vara kvar i sitt hem efter uppdraget. Cirka 92% av 1177-uppdragen och
assistansuppdragen 2021 bedömdes vara på rätt vårdnivå.

Utveckling samverkansuppdrag 2014-2021

Under 2021 har antal 1177-uppdrag och MÄVA-direkt uppdrag ökat. Assistansuppdragen och IVPA-uppdragen har
minskat något från föregående år.
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Invånare i Sverige
Regionfakta 2020

Totalt antal invånare i Sverige: 10 379 295
Andel invånare i Sverige över 65 år: 20,1%
Totalt antal invånare i Västra Götaland som är över 65 år: 19,6%
Totalt antal invånare i Fyrbodal som är över 65 år: 26,6%

Kommuner i
Samverkande sjukvård
Regionfakta 2020

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

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

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

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

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

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

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

Munkedal
Gick med: 2013
Antal invånare:10 582
Andel invånare över 65 år: 25,1%

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

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

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

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

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

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

Trollhättan
Gick med: 2021
Antal invånare: 59 249
Andel invånare över 65 år: 19,1%
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Sjuksköterskor i hemsjukvård har utfört 955 uppdrag

1177-uppdrag
Vad handlar uppdragen om?

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

Några exempel på vad 1177-uppdragen handlade om
under 2021 är kateterbesvär, sår, andningsbesvär,
illamående/kräkningar, ortopediska besvär, huvudvärk, buksmärta, diabetes mm.

Patienternas kön

Patienternas ålder

År

I statistikenkäten besvarar sjuksköterskorna som utfört uppdragen frågor
som hjälper oss att utvärdera uppdragen.
2021 har sjuksköterskorna bedömt att:
• 92% av 1177-uppdragen var på rätt vårdnivå
• 92% av patienterna kunde vara kvar i sitt hem efter 1177-uppdraget
Informationen om uppdraget stämde, stämde bra, eller stämde mycket bra
i 98% av 1177-uppdragen. 1177-uppdragen förebyggde 152 besök på akutmottagning och 153 besök på vårdcentral/jourcentral.
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Svarsfrekvens 86%. 1177-uppdrag utförda av ambulans
som ej har registrerats i statistikenkät har exkluderats.

Sjuksköterskor i ambulans har utfört 347 uppdrag

Assistansuppdrag
Vad handlar uppdragen om?

Åtgärder under uppdragen handlar bland annat om
bedömningar, katetervård, sårbehandling, provtagning, läkemedelshantering, koppla bort dropp, samordning med annan vårdgivare mm.

Vanliga exempel på assistansuppdrag är kateterbesvär, EKG-tagning, sår, fallolycka, andningsbesvär, läkemedelshantering, ortopediska besvär mm.

Patienternas ålder

Patienternas kön

År

I statistikenkäten besvarar sjuksköterskorna som utfört uppdragen frågor
som hjälper oss att utvärdera uppdragen.
2021 har sjuksköterskorna bedömt att:
• 92 % av assistansuppdragen var på rätt vårdnivå
• 84 % av patienterna kunde vara kvar i sitt hem efter assistansuppdraget
Informationen om uppdraget stämde, stämde bra, eller stämde mycket bra i
96% av assistansuppdragen. Assistansuppdragen förebyggde 156 besök på
akutmottagning och 257 besök på vårdcentral/jourcentral.
Svarsfrekvens 99%
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IVPA-uppdrag
Vad handlar uppdragen om?

gen handlar bland annat om bedömningar, provtagning, sätta nål samt ge stöd, information och råd.

Vanliga exempel på IVPA-uppdrag är patienter med
bröstsmärta, andningsbesvär, bortfallssymtom, medvetslöshet eller hjärtstopp. Åtgärder under uppdra-

Patienternas ålder

Patienternas kön

År

Svarsfrekvens 89% Avbrutna uppdrg har exkluderats.

IVPA-uppdrag – exempel från verkligheten
En tidig eftermiddag får SOS Alarm in ett samtal
om en man i 70-års åldern med bröstsmärta. Ett prio
1 larm skickas till närmsta ambulans och ett IVPA-larm skickas till kommunens sjuksköterskor.

När kommunsjuksköterskan anländer till platsen gör
hen bedömning av patienten, sätter en nål och ger
läkemedel mot mannens besvär.
Ambulansen anländer och tar med mannen till NÄL.
I en akut situation räknas varje minut, tidsvinsten för
den här patienten tack vare IVPA-uppdrag till kommunsjuksköterska: 16 min!

Kl 15.49- får kommunsjuksköterskan larmet
Kl 15.49 - tackar ja till larmet
Kl 15.59 - anländer till platsen
Kl 16.15 - ambulans kommer fram
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Till nytta för patienten
Statistikblankett B ger mycket information om u tförda samverkansuppdrag. En viktig fråga som ställs
till sjuksköterskorna är om uppdraget hade nytta för
patienten, i tabellerna här redovisas hur sjuksköterskorna som utfört uppdragen bedömer nytta för patienterna.

År 2021 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 liten nytta för patienten.

Assistansuppdrag

VILKEN NYTTA
GÖR UPPDRAGEN?
Ca 96% av assistansuppdragen
gjorde nytta, god nytta eller mycket god
nytta för patienten
enligt sjuksköterskor
som utförde uppdragen.
Ca 97% av
1177-uppdragen
bedömdes som
nytta, god nytta eller
mycket god nytta för
patienten.

Svarsfrekvens 99 % (svar ”kan ej bedöma” exkl.)

1177-uppdrag

Ca 93% av IVPAuppdragen bedömdes som nytta, god
nytta eller mycket
god nytta för patienten.
Svarsfrekvens 85% (svar "kan ej bedöma" samt oregistrerade uppdrag av ambulans exkl.)

Avbrutna uppdrag vid
IVPA-uppdrag kan till
exempel handla om att
SOS Alarm avbryter
uppdraget till kommunsjuksköterska för att
en hot/våld situation
uppkommit. Uppdrag
där kommunsjuksköterskan inte bedömer nytta
för patienten kan till
exempel handla om ett
uppdrag där ambulans
kom fram först.

IVPA-uppdrag

Svarsfrekvens 78% (svar "kan ej bedöma" samt avbrutna uppdrag exkl.)
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Hemsjukvård

Mobila
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MÄVA

Vårdcentral
Jourcentral

MÄVA

Tillsammans gör vi skillnad!

1177
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