
VRV-projektet 

              Nyhetsbrev   

          till och med september 2015 
 

 

Nu har det blivit lite snurr på projektet, vilket alla tycker är roligt! 

Hittills är 119 patienter inkluderade. Från och med juli har det varit 

7-9 patienter/månad - Bra jobbat! Målet på 10/månad är nära!!! 

 

Projektgruppen har besökt samtliga stationer under hösten, för att 

höra hur projektet fortskrider och besvara eventuella frågor. 

Utöver det har även akutmottagningen besökts vid ett par tillfällen 

för att uppdatera personalen där om projektet, enligt önskemål 

från dem. 

 

Den 27 oktober bjöd projektgruppen in till ett återkopplingsmöte 

med representanter från ambulanserna, akutmottagning, kommun 

och vårdcentral, på Yxhammarsgården. Många bra frågor 

framkom och förslag på fortskridande – vi skall inte glömma att det 

är ett samverkansprojekt!  

 

Första ”smörgåstårtetävlingen” har gått av stapeln och resultatet 

blev att Svenljunga och Skene lag 3 vann var sin smörgåstårta – 

GRATTIS! (Separat information om resultat skickas till 

ambulansstationerna). 

 

Vi fortsätter i samma anda, så har vi snart nått målet, ett halvår till 

bara… 

 



Här presenteras fördelningen av de inkluderade patienterna mellan 

stationerna, som ni ser ligger Skene i topp, följt av Svenljunga, Borås, 

Ulricehamn och Tranemo.  
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Nedan presenteras fördelningen av de inkluderade patienterna mellan de 

olika vårdgivarna. Observera att det inte går att utläsa exakt vilken VC/JC det 

är i Borås och Ulricehamn. 

 

 

 



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 Gabriella, Johan och Birgitta 

 

                                            

Gabriella Norberg                      Johan Herlitz                  Birgitta Wireklint Sundström 

gabriella.norberg@hb.se             johan.herlitz@hb.se            birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se 
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Kontaktpersonerna på ambulansstationerna är:  

 

              Bild saknas                          Bild saknas 

Pia Augustsson                               Annicka Källqvist                              Cyril Ben Susan                                Fredrik Windell  

pia.augustsson@vgregion.se   annicka.kallqvist@vgregion.se   cyril.ben.susan@vgregion.se   wfredrik@telia.com 

(Borås)                                              (Skene)                                                  (Svenljunga)                                     (Ulricehamn) 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information går att finna via vår websida: 

http://www3.hb.se/wps/portal/vhb/vrv 

 

 

 

Projektet sponsras av: 
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