
VRV-projektet 

Nyhetsbrev –  
sammanställning av projektet efter två år  

 

 
Det har hänt en del sedan vi hördes senast. Borås är nu med i 
projektet, det innebär att de flesta vårdcentralerna i centrala 
Borås är informerade om projektet och har givit sitt samtycke. 
Även Boråsambulansen har fått en uppdatering och Birgitta har 
åkt med någon gång i veckan de senaste veckorna, för att peppa 
och svara på eventuella frågor. Vi hoppas att detta kan göra att vi 
gemensamt inkluderar lite fler patienter. 
 
Projektgruppen planerar att besöka samtliga stationer under 
hösten, för att höra hur projektet fortskrider och besvara 
eventuella frågor. I höst kommer vi även att besöka 
akutmottagningen vid ett par tillfällen för att uppdatera personalen 
där om projektet, enligt önskemål från dem. 
 
Den 27 oktober, kl. 10-14 inbjuds representanter från 
ambulanserna, akutmottagning, kommun och vårdcentral till ett 
avstämningsmöte på Yxhammarsgården. Är det något ni vill att vi 
skall ta upp och diskutera då, så kontakta din representant. 
 
Sedan vi lottade ut Ipaden i december till Linda Gustavsson, 
Skene, så har enbart 14 patienter inkluderats (det är data fram 
t.o.m. maj), så det är fortfarande 36 stycken kvar innan nästa 
utlottning (räknat fr.o.m. juni). 
 



Sten Reckebo slutar i Svenljunga och har lämnat över sitt uppdrag 
som kontaktperson för VRV-projektet till Cyril Ben Susan. Fredrik, 
Annicka och Pia är kvar som tidigare, eventuellt utökas det med en 
kontaktperson till i Borås, då det är många bilar och svårt att 
komma åt kodlistorna, vilket skulle underlätta för samtliga. 
 
 
Nu till den uppdaterade statistiken (fortfarande saknas några få 
journaler, vilket gör att det står ”oklart” på några poster). Totalt är 
88 patienter inkluderade sedan mars 2013 till och med mars 2015. 
 
 
Här presenteras fördelningen av de inkluderade patienterna mellan 
stationerna, som ni ser ligger Skene i topp med 40 patienter, följt av 
Svenljunga med 17, Ulricehamn 15, Borås 9 och Tranemo 9. Det saknas data 
på 3 patienter. 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras fördelningen av de inkluderade patienterna mellan de 
olika vårdgivarna. Akutmottagningarna har fått 37 patienter, vårdcentralerna 
47. En patient var tvungen att avbryta och köras till akutmottagning p.g.a. 
försämrat tillstånd. Tre patienter är fortfarande oklara. 
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Orsaken till att patienterna har sökt vård samt blivit bedömda som potentiella 
vårdcentralspatienter presentaras nedan. Några symtom sticker ändå ut, som 
yrsel, bröst-/bröstkorssmärta, ryggsmärta och andningsbesvär. 

                    



 

Hälsningar från Gabriella, Johan och Birgitta 

 

                                            
Gabriella Norberg                      Johan Herlitz                  Birgitta Wireklint Sundström 
gabriella.norberg@hb.se             johan.herlitz@hb.se            birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se 

 

Kontaktpersonerna på ambulansstationerna är:  

 

              Bild saknas                          Bild saknas 

Pia Augustsson                                 Annicka Källqvist                              Sten Reckebo                             Fredrik Windell  
pia.augustsson@vgregion.se   annicka.kallqvist@vgregion.se  sten.reckebo@vgregion.se   wfredrik@telia.com 
(Borås)                                               (Skene)                                                 (Svenljunga)                                (Ulricehamn) 
 
                                                                                                                                Ersätts av: 
                                                                                                                                Cyril Ben Susan 
                                                                                                                                Cyril.ben.susan@vgregion.se 
                                                                                                                                 (Svenljunga) 
  

 
 

Mer information går att finna via vår websida: 
http://www3.hb.se/wps/portal/vhb/vrv 

 

Projektet sponsras av: 
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