Våra samverkansparter
I Samverkande sjukvård ingår den kommunala hälso- och sjukvården,
1177 Vårdguiden, vårdcentraler, ambulansverksamhet samt MÄVA
inom NU-sjukvården.
Samarbetet bedrivs nu i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal,
Mellerud, Åmål, Lilla Edet, Färgelanda och Orust. Även Dals-Ed
och Bengtsfors kommer att starta upp inom några månader.
Samtal kring upplägg och former förs med övriga kommuner i
Fyrbodal.
Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss?
Besök vår webbsida www.samverkandesjukvard.se
Följ oss på facebook
www.facebook.com/samverkandesjukvard
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tryggare
säkrare

Genvägar till en tryggare vård
Den gemensamma samverkansmodellen består av fyra olika uppdragsformer.
Vilken form som väljs beror på när, var och vilket vårdbehov som uppstår och
vilka resurser som finns tillgängliga för stunden. En viktig del av samverkan är
att våra samverkansparter kan be varandra om hjälp och ha en nära dialog med
varandra.

Hemsjukvård

närmare

Samverkande sjukvård har startats för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare
hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Denna samverkansmodell innebär att vi tillsammans
tillvaratar de samlade sjukvårdsresurserna på effektivaste sätt och erbjuder rätt

Uppdrag från 1177

IVPA – i väntan på ambulans

När en patient ringer 1177 och sjuk
sköterskan som svarar har svårt att på
telefon bedöma vilken insats som är
den bästa för patienten, kan sjuksköter
skan kontakta sjuksköterskan inom den
kommunala hemsjukvården eller inom
ambulanssjukvården.
Sjuksköterska som blir kontaktad kan
då åka hem till patienten för bedömning
och göra behandlingsuppdrag på plats
i patientens hem.

Om SOS Alarm får ett larm och ambu
lansen har lång framkörningstid kan
operatören kontakta sjuksköterska i den
kommunala hemsjukvården och be dem
åka till patienten i väntan på att ambulans
ska anlända. Sjuksköterskorna inom den
kommunala hemsjukvården är utrustade
med akutvårdsläkemedel och har utbildats
i akutvårdsinsatser. Sjuksköterskorna som
kommer först till platsen gör de första
insatserna och förbereder patienten inför
ambulanstransporten.

Hjälpa varandra

Direktinläggning på MÄVA

Sjuksköterskor inom de olika vårdorga
nisationerna kan be varandra om hjälp.
Detta kan ske vid bedömningar, arbets
anhopningar eller där ett par extra händer
behövs.
På så vis skapas ett tvärprofessionellt
team där sjuksköterskorna i de samver
kande vårdorganisationerna har möjlighet
att hjälpa, konsultera och lära av varandra.

MÄVA-patienter är patienter äldre än
75 år med ett flertal kroniska medicinska
diagnoser som ofta är i behov av sjukhus
vård.
Sjuksköterska i ambulans eller primär
vårdsläkare kan tillsammans med MÄVA,
NU-sjukvårdens medicinska äldrevårds
avdelning, bedöma om patienten uppfyller
kriterierna för MÄVA-patienter även om
patienten inte tidigare har varit inskriven
på MÄVA. Patienten kan då läggas in
direkt på MÄVA utan att behöva passera
akuten.

vård på rätt plats så nära patientens hem som möjligt. Alla invånare ska känna att
de har tillgång till en snabb, trygg och säker vård oavsett var de bor.
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