
För god och nära vård



     

Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora förändringar och utmaningar. 
När det finns smarta, effektiva och väl beprövade lösningar för vården är det viktigt 
att tillgängliggöra dem för vårdgivare runt om i landet. Idag finns redan exempel på 
samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän i Region Örebro län och Region 
Jämtland-Härjedalen. Dessa regioner använder MobiMed i sin primärvård och  
resultatet är slående: 100% av patienterna upplevde undersökningen trygg och  
säker och transport till sjukhuset kunde avhjälpas i 35% av fallen.

MobiMed – Decennier av innovation

God och nära vård är vardag i Krokom

På hälsocentralen i Krokom har läkaren Karin Gärd digitala ronder med 
hemsjukvårdens sjuksköterskor. Hon hoppas att den förändringsvåg som 

pandemin fört med sig inte rinner ut i sanden. 
 

Dagens medicin, 10 jun 2020

Förenklar informationshantering och  
patientuppföljning

Sparar resurser och minimerar onödiga resor 
till sjukhuset

Skapar en god och effektiv distansvård 



Med hjälp av MobiMed kan en stor del av undersökningen ske i patientens 
trygga hemmiljö. Vitala data och EKG kan i realtid skickas till en läkare 
som på distans kan göra sin bedömning. Vid behov finns möjlighet för   
videosamtal och realtidsförskrivning av läkemedel. Patientdata skickas och  
integreras sömlöst till sjukhusets journalsystem.   

Trygg sjukvård hemma
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Pionjärer i Region Örebro län
 
I Region Örebro arbetar mobila närsjukvårdsteam som består av läkare och sjuk- 
sköterskor från regionen och distriktssköterskor och sjuksköterskor från den kommunala 
hälso- och sjukvården. Teamens uppgift är att stödja den kommunala hemsjukvården 
och under perioder också ta  huvudansvaret för de medicinska insatser som görs för  
patienterna. De arbetar även med akuta hembesök för att undvika onödiga transporter till 
akutmottagningen. 

Teamen i Örebro använder MobiMed för att, bland annat, ta EKG och mäta blodtryck. Via 
mobiluppkoppling kan läkare på distans kontinuerligt följa patientens tillstånd och värden 
och, om så behövs, ge råd direkt till den sköterska som är på hembesök hos patienten.

De mobila närsjukvårdsteamen i Region Örebro öppnar för täta hembesök och skapar 
nya möjligheter för en utökad behandling i hemmet, exempelvis i form av transfusioner 
och intravenös läkemedelsbehandling. Teamen kartlägger också patientens livssituation 
vad gäller symptom, sjukdomar och behov av omsorg, för i nästa steg kunna ge en  
individuellt anpassad vård. Samtidigt skapas förutsättningar för en god samordning  
mellan kommunens hemsjukvård och primärvård. 

För att kunna ge en god och nära vård för våra mest sköra 
äldre behöver vi ha utrustning och system som stödjer 

bedömningar på distans och ett mobilt arbetssätt. Här ser 
jag en stor utvecklingspotential för framtiden!

Vi har sett att patienterna slipper onödiga transporter till sjukhuset eller 
vårdcentralen. Det kan vara ganska jobbigt för de sjukaste äldre att ägna 
stora delar av en dag åt att ta sig fram och tillbaka till en vårdinrättning. 

Vid transport behöver också ledsagare eller anhöriga följa med och det är 
givetvis tidsödande och resurskrävande. Ur ett samhällsperspektiv så är 

det effektivare att en sjuksköterska åker hem till patienten och tar ett EKG 
som sedan exporteras in till patientens journal.

 
Per-Ola Sundin

Överläkare på den geriatriska avdelningen och
 projektledare för Närsjukvårdsteam Örebro



Erbjudande

Med MobiMed monitorering kan man enkelt mäta blodtryck, SpO2 och 
diagnostiskt 12-kanals EKG. Utrustningenen inkluderar blodtrycks- 
manschetter, EKG-elektroder, väska och dator.

I systemet finns funktioner för dokumentation med behandlingsriktlinjer 
och beslutsstöd, samt möjlig koppling gentemot vårdinformationssystem 
via HL7 FHIR.

MobiMed erbjuder också en inbyggd videokonsultation och koppling till 
befolkningsregister och autentisering med SITHS-kort. 

MobiMed erbjuds som en prenumerationstjänst. 

MobiMed

Implementering
Vi börjar med en verksamhetsgenomgång tillsammans med nyckelpersoner från 
verksamheten och representanter från Ortivus, där vi går igenom arbetssätt 
och det praktiska användandet av MobiMed. Utrustningen konfigureras och  
installeras av Ortivus och är sedan förberedd för utbildning och användning. 

Förvaltning
Efter genomförd implementation övergår projektet i förvaltning som innefattar  
underhåll, service och support.

Utbildning
Grundutbildningen sker tillsammans med Ortivus och vi tillhandahåller elektroniskt  
utbildningsmaterial för uppföljning och kompletterande utbildning. Efter genomförd 
utbildning driftsätts MobiMed.
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